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Zwierz^ta 
- Zwierzenia na Swi^ta 

Zbyszek Szcz?sde spr^yja odwaznym i tym oto sposobem szcz?sliwie dobrn?lismy do grudnia. A w gmdniu jak to w grudniu - jesi 
mdo, Mikolajc przcmierzajti swiat wzdiuz i wszcrz, sniezek prdszy sobie rozkoszilie, w kominku tr/aska radoinie, pali si? 
choinka (bo stala blisko kominka). Prezenty, prezenty! 

Jurck: Ja tez bardzo lubi? grudzien. Ciesz? si? szczegolnie z tego, ze jako przedstawiciele rz?du naczelnych b?dziemy mieli nareszeie 
okazj? przemawiac bardziej ludzkim glosem. Nawet przygotowalem sobie na t? okazj? specjalne przemowienie... 

Zbyszek: Lepiej nie! To nie jest dobra okazja do przemowien. Swi?ta to idealny czas na podsumowanie roku i na plany na przyszlosc 
(stqd wlasnie kolejny raz ankieta w CDA). Po pierwsze nie jestes u nas jedynym przedstawicielem fauny i flory. Nie zapominaj o tym, ze 
za nasz^ sprawq (wstyd si? przyznac) czytelnicy otrzymali do swoich kompkow cybernetyczne zyj^tka o nazwie (tfuu!!!) Marburg A! 

Jurek: Czy masz na mysli slynnego juz w calym kraju i swiecie wirusika? Marburg jest zaawansowanym (technologicznie) 
polimorflcznym wirusem dzialajqcym pod Windows95/98. Jest IGNOROWANY przez wiele programow antywirsusowych, nawet 
tych, ktore stosujq heurystyeznq metod? analizy plikpw (choc na szcz?scie sq juz skuteezne metody jego wykrywania i uleeznia... 
szkoda, ze dotarly do nas juz po tym feralnym fakeie). 

Wirus ten infekuje pliki typu EXE oraz SCR (screen savery). „Lubi” atakowac banki danych programow antywirusowych i nie 
wiedziec czemu upodobal sobie pliki typu exe rozpoczynajqce si? na liter? V (jak Virus?). Marburg uaktywnia si? w trzy miesiqce od 
daty pierwszej infekcji danego komputera (wczesniej po prostu si? mnozy, przy czym jednak sam ten fakt moze niekorzystnie 
wplyn^c na dzialanie komputera, powoduj^c np. zawieszanie si? Windows, wskutek infekcji istotnych plikow systemowych - t o juz 
kwestia szcz?scia). Po trzech miesi^cach rozpoczyna „zabaw?”. Jesli komputer usiluje skorzystac z zainfekowanego pliku, a jest to ta 
sama godzina, w ktorej nastqpila pierwsza infekeja systemu, zarazony plik ulega destrukcji lub uszkodzeniu. 

Wirus Marburg ujawnil si? m.in. na CD-kach niektorych magazynow w Australii, Anglii, Slowenii i Szwecji. Pojawil si? tez... na CD 
z oficjaln^ amerykanskq wersjq gry Wargames!!! No i na koniec zawital do nas (choc to pewnie jeszcze nie koniec listy pechowcow). 
Pociecha w sumie zadna - no ale jak widac nie tylko my si? sfrajerowalismy ;(, 

Szansa, ze jakis wirus przeniknie na CD zawsze istnieje, niestety,,. 

Nigdy nie mozna zapewnic 100% „czystosci” Cover CD. (Bo zawsze moze bye tam nowy wirus, ktorego nie rozpoznaj^ wykorzystywane 
do kontroli, programy antywirusowe). I jak widac slowo stalo si? cialem... Kiepskq pociechq jest fakt, ze udalo si? nam jednak 
uniknqc „podarowania” Warn innego wirusa (CIH), ktory rowniez ostatnio si? pojawil; ma si? on do Marburga tak, jak stado gtodnych 
piranii do natr?tnego komara... 

Zbyszek: Propcnujemy skcrzystac ztstc&spiottki zamieszczonej na ccdcku^ Zmnualujcie sob fa Pand# - program antywirttsowyw wersji shareware 
albo AntiVirenKit (oba programy sq m hrqzku) i pdznicj dobrze sprawdzeti (ward? dyskit szczegolnie jesh myimtisck plytki s demamt w 
pazdzkmiku, Rodzf si# pospieszyc, bo jesses* nic min fly trzy nmsiqcc od zlapama Marburga! Nawiasem mowj^c radzimy rozpakowywac 
demka ^ pazdziernikoivego numcru ..r^cznic’' - wirus zagniezdzi! si? bowiem,.. w menu (oraz demie Urban Assault na dodatek). 
Samodzielne rozpakowywanie dem nie powoduje w tym momcncie grozby infekcji. Naturalnie CD /. peln^ gry jest z cal^ 
pewnosci^ czysiy!i! (Dobre i to)+ Tak w ogole to lopiej uzyivae pmgiamdw antywirusowych zawsze i pami?iajde ^ Trust no t>nc (nie 
ufajeie nikomu, jak mawiaj^ Indianic w AX)! 

Jurek: Zatem - PROSIMY O WYBACZENIE. Zdajemy sobie spraw?, ze 
taka wpadka powaznie nadwyr?zyla naszq reputacj?, ze moze wywolac 
u cz?sci czytcluikow uraz do CDA itd. Ale - jak m6wi staropolskic 
powiedzonko - prawdziwycb przyjaciol pozuaje si? w bicdzic,,. Bydzicmy 
stawac na glowie, by podobna wpadka juz nigdy nie miala miejsca 
(choc podkrcslam, zc u> naprawd? nie jest TYLKO kwestia 
naszej dobrej woli), no i postaramy si?, by kolejne numery 
CDA sprawily, ii szybko zapomnicie o tym bardzo 
przykrym upominku, ktory Warn niechc^cy 
zafundowalismy. 

Zbyszek: Mam tez nadziej?, ze masowo odpowiecie na 
ankiet? zamieszczonq na 93 i 94 stronie. Po prostu 
wpiszeie odpowiedzi i wyslijeie na nasz adres, Na 
tych z Was, ktorzy nadeslq ankiety najszybciej, 
czekajq upominki. I tak oto znowu jestesmy przy 
prezentach. No coz zycz? Warn i sobie, by bylo ich 
w tym miesi^cu jak najwi?cej. 

Jurek i Zbyszek: A ponadto zyezymy Warn, 
w imien,iu calej ekipy CDA, Wesolych 
Swi^t!!! 

Sfrustrowani i zainfekowani wirusem (grypy) 

Zbigniew Banski 

Jerzy Poprawa 
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Prisoner of Ice - z T/y gr/\ zostawimy 

Cl ^ SAM NA SAM W CZASIE FERN 

SWI^TECZNYCH. LODOWA PRZYGODA 

DOSKONALE PASUJA^CA DO STYCZNIOWYCH 

MROZOW. Naturalnie nie zapomnimytez 

1*1 -J 

A co poza tym? 

Recenzje gierz glosnej serii Star Wars, Settlers III - relacja na gorqco 

po premierze, Carmageddon II - wrazenia z gry w pelnq wersj? 
psychofskich wyscigow i oczywiscie pelen wor deinek najnowszych 

gier. 
To oczywiscie tylko wybrane pozyeje. Miejmy nadziej^, ze producenci 
nas nie zawiodq i otrzymamy na czas to, co obiecali 

Naturalnie b^dq tez bardzo przyjemne niespodzianki!!! 
Dema tin.in.) 
Heavy Gear 2, Tomb Raider III, Wargasm. Vegas Game 2000, 
Lords of Magic SE, MadTrax, Colin McRae Rally, Spearhead, 
Super Bike, Fatal Abyss. 
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UWAGA: Spora czgiti dem w trakcie instalacji najpierw depakuje sip do katalogu Windows/Temp. Dlatego bardzo wskazane Jest, by na dysku C: bylo co najmniej 
80-100 Mb wolnego miejsca. W innym wypadku czpSd dem nie bpdzie chciata sip Instalowad... Dodatkowe informacje o demie, klawiszologii etc. sp najczpdciej 
zawarte w plikach typu readme, doc, manual itp. w katalogu, do ktdrego instaluje sip program. Opisana tu klawiszologia jest zwykle w wersji mini... 
Legenda: 
Zdtte tto - gra/program w petnej wersji 
Zielone tto - gra obstuguje akceleratory, ale dziata i bez nich 
Czerwone tto - gra wymaga akceleratora grafiki 

KOLEKCJA CO-ACTION NR 6 

GT RACING’ 97 
(Ocean) 

I w kcricu mitoSnicy samochodowek tez sip 
doczekali czegos dla siebie. 
GT Racing 97 (jak sam tytut wskazuje - gra 
powstata w 1997] jest sympatyczng i 
stosunkowo nietrudng klasycznq scigalkp. Do 
dyspozycji mamy 8 torow w rdznych rejonach 
swiata. Do tego dochodzi 9 samochodow do 
wyboru (z mozliwobcip pomalowania go na 
wybrany kolor), 3 stopnie trudnosci i 2 tryby 
jazdy. 

Pierwszym jest trening - tu trzeba 
przejechad 2 tory (Kanada, Brazylia). Drugim 
trybem jest championship - tu musimy zajqc 
punktowane miejsce na danym torze, by mdc 
przejsc na nastgpny. Zwrodcie uwagp na dostppny w grze 
tryb split-screen - mozna grac we dwbch naraz na jednym 
PC! Ciekawostkq jest tez tryb, w ktbrym mozemy obejrzec 
swe wyczyny z pozycji obserwatora (Replay] - tj. widzimy 
jak radzilismy sobie na torze, z wielu ujpb kamery. 

Atutem gry sp takze stosunkowo niskie wymagania 
sprzptowe, dzipki czemu pojdzie ona bez wigkszego 
problemu nawet na maszynach klasy 486/100 Mhz (choc 
naturalnie sugerujemy wtedy wytqczenie trybu SVGA), i 
duza ilosc audiotrackow, umilajgcych jazdp (w sumie 10 
utworow, trwajgcych jakies 58 minut i zajmujqcych 
kilkaset Mb na HDD). Dzwipki tez sq w porzqdku. Grafika - 
no coz, przy akcelerowanym NFS 3 nie wyglqda na osmy 
cud swiata;), ale... powiedzmy na tie 
pierwszej czpsci NFS prezentuje sip w 
porzqdku. Zresztq tak czy siak, nie 
powinniscie bye nip rozczarowani, bo ma 
swojq klasp. 

Klawiszologia: 
Kursory 
F2/F3 

F4 
F5/F6 

wiadomo 
tryb interlace/non¬ 
interlace 
mapa on/off 
widok z zewnptrz/ 
wewngtrz wozu 

Gra potrzebuje 100 Mb na HDD. 

Wymagania: DOS/Windows, Pentium 90,16 MO RAM, 4-x CD ROM, SVGA/VGA, karta muzyezna 

AVK 6.09 
(BDATA) ' 

Pelna wersja programu antywirusowego AVK 6.09 rozpoznaje ponad 10.000 
rozmaitych „zyjqtek", w tym takze skqdinqnd (nie)stawnego Marburga (tj, nie tylko wykrywa ale i 
usuwa go oraz leezy zainfekowane pliki). Dzipki heurystyeznej metodzie analizy plikbw porafi tez 
rozpoznac wirusy, ktbrych nie ma jeszcze w swojej bazie danych, co dodatkowo podnosi poziom 
bezpieczebstwa Waszych danych. Co tu mbwic - po prostu zainstalujcie ten program i niech Warn 
dobrze stuzy... Wersja programu AVK6 przeznaczona dla Windows 95 i Windows NT pracuje 
z nowym modulem antywirusowym. 

Ps. Wkrbtce pojawi sip nowa wersja AVK, noszqca numer 8.09, o znaeznie bardziej rozbudowanych mozliwosciach. 

American Greetings 
CreataCard Internet Edition. 
(Mlcrografx) 

Prosty, nawet dla 3-latka, program 
do projektowania rozmaitych kartek 
okolicznobciowvch (mbwipc po ludzku 
- pocztowek). Mozna tworzve je od 
podstaw albo modyfikowac (lub 
wykorzystywac bez zmian) masp 
gotowych szablonbw. Bpdz 
oryginalny - stwbrz wlasnp kartkp na 
WieTkanoc, Walentynki czy chobby 
urodziny kumpla lub kumpelki. 
Dokladny opis - PCS 9/9o, 

Wymaginla: 366, D Mb Ram, W3.11/95, CDxZ 

Blood 2 
(Monolith) 

I oto made okazj? zmierzyd si? z kolejn? 
legend? gierFPP - sequelem 
kultowego Blooda. Demko zajmuje okolo BO 
Mb na HDD i daje dost?p do dwoch leveli. 
Klawiszologia nie odbiega od tego, co 
spotykamy w typowej grze FPP. 
Uwaga: Mam nadziej?, ze pelna wersja gry 
b?dzie chodzid szybdej niz demo. Te bowiem, 
na P200 MXX + akcelerator, w srednim 
poziomie detali, ..chrupie" niemilosiernie... 
Demko ma swoje grymasy, dlatego najlepiej 
nie zmieniac ani bohatera, ani poziomu 
trudnosci... (Autorzy zapowiadaj? juz kolejne, 
bardziej zoptymalizowane, demo...). 

Wymagania: P166 (lub P-233 bez akceleratora), 
Wlndows’05, DirectX 1.0, 
32 Mb Ram, bardzo wskazanjakcelerator 

Pinball Arcade 
(Microsoft) 

Ta gierka to przeglqd wszystkich mozliwych 
odmian pinballi [takze mechanic^nych), 
poczqwszy od momentu gdy pierwsze takie 
automaty trafily pod strzechy... W demie 
mozemy zapoznad si? z jednym stolem, 
stworzonym w 1982, o nazwie Haunted 
House. Demko potrzebuje 15 Mb na HDD. 
Zwrodcie uwag? na nastrojow? muzyk?. 
Klawiszologia - wszystko jest w grze (opeja 
Help) - zreszt? kto nie poradzi sobie z 
pinballem? 

Wymagania: P-100,16 Mb Ram, SVGA, 
Windows'95, DirectX, karta muzyezna 



UWAGA: Na CD znajduje si? patch do 
tego dema, Gdyby z rozmaitych 
przyczyn demko nje chciato si? 
uruchomib, rozpakuj patch i zainstaluj 
go w katalogu, do ktorego 
rozpakowales wczesniej wlasciwy 
program. Zrestartuj system i sprobuj 
jeszcze raz - teraz powinno bye 
lepiej... 

Wymaganla: P166 z akceleralorem lub P- 
233 bez, 32 Mb Ram, SVGA, W'95, DirectX, 
karla muzyczna 

Populous: The Beginning 
(Electronic Arts) 

Zostari bogiem... Zmierz 
si? z 3 konkurencyjnymi 
szamanami. Trzecia 
cz?sb Populousa powinna po prostu zabib 
fandw tego typu gierek! Demo udost?pnia 5 
swiatow do podbicia i 25 leveli. Dost?pne sq 
tu: tutorial, misje single i multiplayer oraz 
rolling demko. Ogblnie - bomba. Demo 
wymaga okolo 37 Mb na HDD. Wszelkie 
informaeje o grze znajdziecie w plikach: 
readme i guide, w katalogu, do ktbrego 
rozpakowalibcie program. Milej zabawy, 
bogowie! Radzimy zaczqb od tutorials... 

Wymaganla: P133,16MB RAM, Win95/9B, DirectX 6 

Age of Empires:The Rise of 
Rome 
(Microsoft) 

Tych, ktorzy dnie i noce sp?dzili nad AoE nie 
trzeba zach?cac, by poprobowali sil w tym 
demku. Innych informuj?, ze to po prostu 
znakomity i trudny RTS, poniekqd skrzyzowany 
z Cywilizacjq. Demko oferuje dost?p do czasow 
gdy Rzym stawat si? pot?gq - w kampanii 
walczymy w pierwszej wojnie punickiej, zab 
dodatkowo mamy 3 solowe scenariusze (z 
czego pierwszy jest bwiczebny] na 5 poziomach 
trudnobci. Demko NIE wymaga pelnej wersji 
AoE. Potrzebuje za to jakies 45 Mb na HDD. 
Wi?cej informaeji w pliku readme.doc. 

Wymaganla: P-90,16 Mb Ram, SVGA, karla 
muzyczna. Windows’95 

HP Web Print Smart 

Prezentowana 
petna 
wersja 
programu 
firmowanego 
przez 
Hewlett- 
Packarda 
moze si? 
wydawac na 
pierwszy 
rzut oka 
nawet 

ciekawa, ale... wteSciwie niepotrzebna. 8o po go komu 
narz?dzie specjalnie zaprojektowane do drukowania 
strop internetowych, skoro takq opej? udost?pnia 
praktyeznie kazda przeglqdsrka z Netscape 
Communicatorem i Internet Explorerem na czele? Tym 
bardziej, ze nie wszystkie najnowsze rozszerzenia sq 
przez me rozpoznawane? Moje negatywne nastawienie 
diametralnie zmierio kitka probnych wydrukow. Po 
pierwsze, mimo swsj niewielkiej obj?to£ci nie jest to w 
zadnym wypadku program trywialny czy uzbrojony w 
male przejrzysty interfeis. Ostatniej cechv mozna si? 
byio zreszta spodziewac, jako ze iego hasfo reklamowe 
brzmi w koncu, w do§6 wolnym tlumaczeniu: 
ttdrukowanie stron proste jak 1 -2-3 \ i w tym akurat 
przypadku do£6 dobrze odaaje gldwne jego zaloienia, 
czyli maksymalnq prostot?, nie majqca jednak nic 
wsptilnego i prymitywizmem, Szczegmowy opis 
programu znajdziecie w jednym z wczesniejszych 
numerdw (11/98) PC Shareware. 

Wymagania: 486, W'95,16 Mb Ram, drukarka H-P 

Micrografx Picture Publisher 3.1 

Picture 
Publisher jest 
jednym z 
najlepszych na 
rynku 
programow 
do 

.przetwarzania 
grafiki 
bitowej. 
Niedawno 
opisywalismy 
na lamach PC 
Shareware 
najncwszq wersj? tego 
znakomitego narz?dzta 
[Picture Publisher 8), 
tym razem mamy dla 
Was niespodziank? w 
postaci petnej wersji 
Picture Publishers 
3,1 Jest to( jak latwo 
si? domyStid, nieco 
starsze wydanie 
programu (dziata 
nawet pod Windows 
3.1), jednak fuz 
wyposazorte w 
szerokie mozliwodci, 
ktore na pewno 
zaspokojq potrzeby wlekszo£ci domowych uzytkownikdw. 
Wlozcie zatem plytk? oo nap?du, zainstalujcie program i 
baweie si? do wolf ulubionymi obrazkami. Szczegdlowy opis 
programu znajdziecie w jednym i wczedniejszycn numerow 
(11/98) PC Shareware. 

Wymaganla: 366, A Mb Ram, W3.11/95, CDx2 

Monaco Grand Prix Racing 
Simulation 2 
(UbiSoft) 

Wybcigi bolidow Formuiy 1. Spory realizm, 
niezla grafika, 2 tory do wyboru, opeja edycji 
mozliwosci pojazdu, dwa tryby jazdy etc. 
Demo zajmuje okolo 32 Mb na HDD. 

Uwaga: Na poczqtku dost dlugo pokazywane 
sq kolejne statyezne obrazki. Gdy w koncu 
pokaz si? zatrzyma, nacisnijcie ESC by wejsc 
w menu wyboru. 

Wymagania: P-133,16 Mb Ram, SVGA, karta 
muzyczna, W'95/98, DirectX, wskazany akcelcralor 

Pyl 
(Optimus Nexus) 

PYL - to gra Iqczqca elementy strzelaniny i 
gry przygodowej, wykorzystujqca 
zaawansowany engine 3D umozliwiajqcy gr? w 
rozdzielczosci 640x400x16bpp z kolorowymi 
zrodlami swiatel, mglq, efektami particle. 

Akcja dzieje si? w dalekiej przyszlosci. 
Wybuchajg mi?dzyplanetarne konflikty. 
Nieliczne osrodki wladzy Imperialnej nie sq juz 
w stanie zapobiegab rozprzestrzenianiu si? 
chaosu. Wtedy to, ludzie przypomnieli sobie o 
„ARENIE'’, pustynnym ksiqzycu. W czasach 
bwietnosci, Imperium uzywalo ARENY do 
rozstrzygania nielicznych wtedy wojen mi?dzy 
naejami. Obecnie ARENA stala si? swoistym 
„EI Dorado", mozliwobb szybkiego zbicia 
fortuny dziata jak magnes na wszelkie 
szumowiny i awanturnikow z najodleglejszych 
zakqtkow galaktyki. Gracz wciela si? w postac 
jednego z nich. SOPE jako zolnierz - renegat 
stawi czola lieznym przygodom podezas 
poszukiwan cennych artefaktbw. 
Demo zajmuje okolo 72 Mb na HDD. Wszystko 
o klawiszologii itp. w polskiej dokumentaeji w 
demie. 

Wymaganla: P-133, SVGA, 32 Mb Ram, SB. 
akcelerator, W'95 

Powerslide 
(GT Interactive) 

Swiat po apokalipsie, w roku 2020, jest tlem 
dla calkiem nieztych wyscigbw 
samochodowych. Do wyboru dwa pojazdy, 
jeden tor, jeden tryb jazdy, trzy postacie 
kierowcow. Demko potrzebuje okolo 35 Mb 
+ 32 Mb wolnego miejsca na dysku C: na 
swap file. 

Wymagania: P-166,16 Mb Ram, SVGA, DirectXS, 
W’95, karta muzyczna, ew. akcelerator 

Heretic 2 
(activision) 

Czyli... gra 
[fantasy) 
FPP w... 
TPP Cpatrz 
recenzja w 

tym 
numerze 
CDA), na 
engine Quake 2. Sterujqc elfem 
Corvusem, walczysz z silami zla. Demo 
daje dost?p do tutoriala i wymaga 
ponad 60 Mb na HDD. 

Klawiszologia (skrdcona): 

Kursory * sterowanie 
(takze z Shiftem - 

bieg) 
/ * skok 
M - kucamy 
Enter - czar obronny 

(ten ustawiony) 



sc c 

Trespasser 
(Dreamworks Interactive) 

Pami^tacie film „Park Jurajski"? No to 
b?dziecie mieli okazj? przezyc podobne 
przygody. W kostarykanskiej dzungli pojawily 
si? bowiem dinozaury, ze slynnymi 
welociraptorami na czele... Wdepn?liscie w 
spore ktopoty! Ale jak ktos ma szybki refleks 
i lubi gry akcji, b?dzie w siddmym niebie! 
Demko zajmuje okolo 60 Mb na HDD. 
Klawiszologia jest definiowalna w menu, 
wi?c nie ma co o niej pisad. Aha - sterujemy 
panienk?, co czasem bardzo wyraznie widac 
Uwaga: po uruchomieniu dema radzimy 
zajrzed do ..options" i ustawic sobie np. 
odpowiedni driver dla grafiki (szczegolnie 
jedli masz akcelerator), I nie przejmujcie si? 
gdy demko b?dzie si? krzaczyd. U mnie 
poszlo poprawnie dopiero za trzecim 
podejsciem... ale warto bylo probowac! 

Wymaganla: P-1G6,32 Mb Ram, W9S/9B, SVGA, 
karta mozyczna, DirectX 6 

Future Cop: L.A.P.D 
(EA) 

Zycie policjanta nigdy nie byfo uslane 
rozami. Ani kiedys, ani dzis... ani tym 
bardziej w przyszlosci. Przekonacie si? o 
tym uruchamiaj?c to demko. Mimo ze nasz 
glina dysponuje niesamowitym pojazdem, 
ktory m.in. moze morfingowad si? w dwie 
rozne wersje (walker i poduszkowiec), to i 
tak pot z was splynie zanim nakopiecie 
wszystkim, ktbrzy na to sobie zasluzyli.., Po 
uruchomieniu demka kliknijcie na opcj? 
START. Sama gra przypomina znanego 
amigowcom Walkera. W sumie niezla 
rzeznia. 
Uwaga: Podczas instalacji demko potrzebuje 
okolo 100 Mb wolnego miejsca na dysku, 
choc po zainstalowaniu juz tylko 40 Mb. 
Taki I os.,. 

Wymagania: P90,32MB RAM, Win95/98, DirectX 6 

Droid Works 
(LucasArts) 

I zn6w witamy w Swiecie Star Wars. Tym 
razem to nie symulator, a raczej gra akcji. 
Imperium tworzy roboty - zabojcow, my nie 
b^dziemy gorsi i tez konstruujemy (doslownie 
- z dost$pnych elementowJ swego robota i 
ruszamy do akcji... Demko zajmuje ponad 50 
Mb. 

Klawiszologia: 
Kursory - sterowanie 
Alt + kursor - strafing (tylko 

multiped) 
R - akcja prawq rgkg 
L • akcja lewq rgkq 
X - skok (tylko 

multiped) 
H - dodatkowe 

wtasciwosci gtowy 
on/off 

Spacja - rozmowy 
F11 - jaskrawoSC ekranu 
Esc - przerwanie dialogu 
P - pauza 

Wymaganla: P-133. W'95.16 mb Ram, SV6A. 
DirectX 

Shogo: Mobile Armor Division 
(Monolith Productions, Inc.) 

Recenzj? tej gry 
znajdziecie w tym 
numerze CDA. 
Zatem w skrocie: 
totalnie 
powalajqcy FPP 
na engine 
Unreala, z bardzo 
zakr?con? fabul?, 
a milosnicy anime 
b?d? doslownie 
sikac po nogach 
(przeciwnikdw zas 
uspokajam, ze nie 
jest tak zle, potwory nie maj? wielkich oczu i cieniutkich glosikowJ. Demo 
zawiera 2 levele, potrzebuje okolo 65 Mb na HDD. 

Uwaga: Przed odpalenie dem polecam lektur? readme - szczegolnie jesli 
macie akceleratory z 4 Mb Ram na plycie (poczytajcie sugerowane 
ustawienia opcji). Tak naprawd?, to Voodoo2 jest tu nader wskazany, by 
cieszyc oczy calym bogactwem gry. Bez akceleratora wyglqda ona po 
prostu... (mowi?c po yaponsku ;)) YAKO-TAKO. Banzaii! 

Klawiszologia: 

FI - zafozenia misji 
1-0 - zmiana broni (nie wszystkie sq dostgpne w 

demie) 
Kursory - wiadomo 
C - kucamy 
Spacja - skok 
Alt - powolutku 
> i < - strafing 
CTRL - fire/atak 
PgUp - patrz w gore 
PgDn - patrz w ddt 
CapsLock - biegiem! 
Backspace - obrot 
Z - daleki skok (tylko MCA) 
] i [ - kolejne bronie 
X - celownik 
/ - czutosc myszki 
End - centrowanie obrazu 
V - Vehicle Mode 
I - inventory 
F8 - zgrywamy screen 
+/- - rozmiar ekranu 

Wymagania: P-166/233,32 Mb Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows^, bardzo 
wskazany akcelerator 

Delta Force 
(NovaLogic) 

Wczuj si? w skor? czlonka ;)) amerykanskiego 
oddzialu specjalnego: Special Forces Unit. 
Pomoze ci w tym widok tak w TPR jak i FPR 
duzo autentycznej broni i znakomity engine 
Voxel Space (naturalnie wszystko jest w 
3D!). Grad mozesz w single player mode, jak i 
w 4 typy misji multiplayer. Demko nie 
wykorzystuje akceleratorow (a szkoda), przez 
co gra moze nie chodzi najszybciej... ale i tak 
jest warta, by w ni? pograc, szczegolnie jedli 
lubisz gatunek FPR a takze tytuly typu 
Rainbow 6 czy Spec Ops. Demko potrzebuje 
okolo 35 Mb na HDD. Peln? klawiszologi? 
uzyskacie po nacisni?ciu FI. (Zreszt? 
sterowanie jest identyczne jak w kazdej grze 
FPR) A oto najpotrzebniejsze klawisze: 

CTRL tub LMB 
S 

-fire 
- lunetka (o ile 

brori m 
posiada) 

3-6 - bron 
F5 - First Person 
F6 - 3rd Person 
klawiatura numeryczna 

- rotacja obrazu 
FI - Help Screen 
F2 - Map, Color 
F3 - Map, Contour 

Wymagania: P166 MMX, 32MB RAM, Win95/98, 
DirectX 

NHL Hockey' 99 
m 
Ci, co lubi? hokej, nie niusz? czytac o czym 
jest to demo ;), No ale dla tych, ktdrzy 
jeszcze nie wiedzq, ze go lubi? - tak, to jest 
najnowsza i najdoskonalsza ponod symulacja 
tej dziedziny sportu (recenzja gry w tym 
numerze CDA). Calosc mozna ocenid tylko 
jednym slowem: CZAD. Od znakomitej 
metalowej muzyczki na pocz?tku, poprzez 
filmow? prac? kamer, znakomity komentarz, 
po jakodd grafiki (czasem az trzeba si? 
zastanawiac czy to wideo, czy juz gra?). 
Demo zajmuje okolo 35 Mb. I jak w kazdym 
kolejnym demku NHL mamy dost?p do druzyny 
Red Wings (choc nie tylko) na 4 poziomach 
trudnosci. Sprobujcie pograc na All Stars, 
che che. Klawiszologia jest definiowalna, wi?c 
nie ma co si? o niej rozpisywac. 

Wymaganla: P1G6,16MB RAM, Wln95/90, DirectX 
6, wskazany akcelerator 



Escape: ODT 
(Psygnosis) 

Fajna gra akcji, 
recenzowana w 11/98 
CDA. W demie wcielasz 

si? w czlonka ekipy 
badawczej, ktora szuka 
remedium na zaraz? 
gn?bi?c? ludzkosd. 
Dodajmy, ze szukacie jej w 
bardzo niezwyklych 
miejscach - roi si? tarn od 
najrbzniejszej masci 
monstrow. W demie mozecie prowadzic poszukiwania w 3 sektorach, majgc do 
wyboru tylko jedng postac. Klawiszologi? uzyskasz po nacisni?ciu FI. Demo 

potrzebuje 24 Mb na HDD. 

Wymagania: P120,16MB RAM, Win95/9B, DirectX 

Hard Truck: Road to Victory 
(SoftLab-Nsk) 

Hard Truck: Road to 
Victory - miks gry akcji i 
symulatora wyscigow. 
Ponoc powali fanow obu 
gatunkow gier... Demo 
zajmuje jakies 62 Mb. 
Mozna wybierac 
pomi?dzy trybem arcade 
i simulator, jak rowniez 
ustalac ilosc 
przeciwnikow (0-7). Pelna klawiszologia pod FI, nacisni?cie ESC daje menu. Gdy 
gracie w rozdzielczosci powyzej 640x480, gra odpala si? w okienku. 

Wymagania: P133,16MD RAM, Win95/9fl/NT, DirectX 

Top Gun: Hornet’s Nest 
(Microprose) 

Wbrew pozorom to nie symulator, a 
raczej mocno symulatorowa 
strzelanina, nawiqzujgca do glosnego 
par? lat temu filmu z Tomem Cruise. 
Demo potrzebuje blisko 80 Mb na HDD, 
ale lepiej, by na dysku zostalo jeszcze 
troch? miejsca, gdyz inaczej gra potrafi 
si? regularnie wykrzaczac. Cala 
klawiszologia w pliku readme, Demko jest dose grymasne - sugeruj? restart systemu 
przed jego uruchomieniem albo... sami zobaezyeie (a wlasciwie - nie zobaezyeie ;)). 

Klawiszologia: 

Kursory - sterowanie 
F - klapy 
G - podwozie 
B - hamulce 
Spacja - dziatka 
CTRL - rakiety 
F1-F4 - hardpointy z broniq 
F5 - bomby 
Z - nast?pny cel 
N - najblizszy cel 
V - flary 
- - 5 - ciqg silnikow 
A - dopalacz 
F8 - HUD 
F9 - satelita 
\ - kokpit wirtualny 
P - pauza 
Backspace - kompresja czasu 

Wymagania: P-IGGMHz, W'95/99,32 Mb Ram, SVGA, DirectXG, karta muzyezna, wskazany 
accelerator 

K-Chess Elite 
(Ark Angels) 

Po prostu szachy; pewnie ze to nie Chessmaster 6000, ale sprobujeie wygrac ; 
Demko zajmuje jakieb 2 Mb na HDD. 

Wymagania: 366,4/6 Mb Ram, W 3.11/95/99, SVGA 

Sokoban 97 v2.27 
(Microsoft) 

Pozornie:prosta gra logiezna bazujgca na staro-japonskiej zabawie. Dla myslgcych, 
Zajmuje dostownie kilkanascie Kb.,. 

Wymagania: dowolny PCzW'95 

EXTRAS 

•Bonus 1 - ikony, screen saver, kursory, specjalna swiqteczna niespodzianka (m in kol?dy), MIDy. 
programu uzytkowe dla W'95 (w tym do tworzenia wlasnych screen-saverdw], etc Qkolo 15 Mh 
Dokladny opis w pliku tekstowym na CO 

•Bonus 2 - raj graeza Tipsy po polsku, trainery, edytory, nowe levele do gier, gierki, save'y itp Okolo 

22 Mb. Dokladny opis w pliku tekstowym na CD 

• Scena - jak zawsze stuff z parties, znakomity music-mag-disc (Amber], debiuty itp Okolo 37 Mb 
Dokladny opis -l- nieco tekstu dla scenowcow w pliku tekstowym na CD 

•Quake1i2/Duke/Unreal - kqcik fana gier FPP Nowe levele, dodatki. dzwi?ki, uzytki itp Ponad 20 Mb 

Dokladny opis w pliku tekstowym na CD. 

SHAREWARE 

•Panda Antivirus - tu po prostu KONIECZNIE zainstalujcie ten program A to dlatego, ze m in usuwa 
on naszq niezamierzonq „niespodzianka" z 1D/9B, czyli zyjqtko o nazwie Marhurg Instalujqc program 
akceptujcie wszystkie proponowane przez autorow opeje Sama obsluga jest trywialnie prosta: wybieramy 
opcj? SCAN w menu, zaznaezamy partycj? dysku, ktorq chcemy sprawdzic (mozna zaznaezye dowolnq ilosc) 
i naciskamy na SCAN Reszta robi si? sama ;) 5 Mb na HDD mniej w zamian za spokojny sen .. 

•Winamp 2.04 - najnowsza wersja znakomitego playera do praktyeznie wszystkiego: i modulkow 

scenowych, i MP3 etc W PCS 11/98 macie dodatkowo liczne „skdry" do uatrakcyjnienia wyglqdu 

programu 

•Internetowy Poszukiwacz - jak sama nazwa wskazuje: przydatna rzecz dla Internautdw 

•Robo's Magic Menu - to program wyglqdem i dzialaniem przypominajqcy amigowskiego Tool 
Managera Umozliwia wyswietlenie paska narz?dziowego na ekranie Windowsa oraz menu w prawym 

dolnym rogu, korzystajqc z ikony na pasku zadan Polski program 

•Newman Research Image Viewer - przeglqdarka obrazkoww rozmaitych formatach. 

•Opus 2.16e - amigowska odmiana Windows Commandera na PC Niezle, choc instalka po niemiecku 

(ale program jest w j?zyku angielskim) 

PROGRAMY 

• Magic Music Studio 3.0 - program muzyezny dla DJ-ow, choc nie tylko [recenzja w tym numerze 

CDA) Instaluje si? podejrzanie dlugo, ale zajmuje tylko 14 Mb 

• DirectX - po prostu zainstaluj, jesli jeszcze tego nie zrobiles wczesniej, a chcesz, by demka dzialaly 

•KatalogCD 1.52 - program do katalogowania plyt CD Masz tam przy okazji baz? danych zawierajqcq 

wszystkie demka z tego roku, a zawarte na naszyeh CD 

• HP Web Print Smart - Narz?dzie specjalnte zaprofektowane do drukowania stron internetowych 

PELNA WERSJA, Patrz na poczqtek zawartosci Cover CD. 

•CreataCard - Stworz wlasnq pooztdwk? PELNA WERSJA. Patrz na poczqtek zawartosci Cover CD, 

•Picture Publisher 3.1 - Jeden i najlepszych na rynku programow do przetwarzama grafiki bitowej 

PELNA WERSJA Patrz na poczqtek zawartosci Cover CD. 

•Anti Virus Kit 6.09 - program antywirusowy, M in wykrywa i usuwa Marburga A, PELNA WERSJA. 

Patrz na poczqtek zawartosci Cover CD, 

INDEKS DEM: 
•Age of Empires Expansion Trial Version 
•Blood 2 
•Dethkarz 
■Delta Force 
•Droid Works 
■Escape: ODT 
•Future Cop: L.A.P.D 
• Hard Truck: Road to Victory 
•Heretic 2 

•K-Chess Elite 
•Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 
•NHL 99 
•Pinball Arcade 
•Pyl (Dust) 
•Populous: The Beginning 
■Powerslide 
■Shogo: Mobile Armor Division 
•Sokoban 97 v2-27 
•Top Gun: Hornet’s Nest 
•Tresspasser 



•NOWE GRY TOPWARE 
TopWare b?dzie dystrybutorem na polskim rynku 

trzech kolejnych gier: Rage of Mages, Get 

Medieval, Shogo 

• NOWOSCI ACCOLADE 
Czeka nas prawdziwy „wysyp" accoladowskich 

gierek Juz w listopadzie po|awi si? Test Drive 5 

oraz Test Drive Off-Road 2 A w par? miesi?cy 

pozniej, bo wiosnq 1999, powmmsmy doczekac si? 

StarCon i Slave Zero I to wcale me komec premier 

1 tej fimry - ale niestety przy innych tytulach (np. 

Redline) podano dose mgliste okreslenia typu ,w 

1999", wi?c moze poczekamy na cos 

konkretniejszego? 

•SPOLKA 
SouthPeak Interactive i Activision zawarly 

dwuletnif} omow? na dystrylxicj? wszystkich gier 

SouthPeak - poza Kanadcj i USA. W tych dwoch 

krajach SPzamierza samodzielme rozpowszechniac 

swe dziela. 

•3-D ULTRA NASCAR PINBALL 
Pod tq przydlugawq meco nazwg kryje si? pinball 

stworzony przez Dynamix, posiadajqcy oficjalne 

biogoslawienstwo ft] licencj?) NASCAR Gra pojawi 

si? jeszcze w tym roku. Zawiera 4 kierowcow „from 

NASCAR", 3 tory jazdy i po raz pierwszy „motion- 

captured pit crew that tunes the cars while the 

players score points * 1 Czyli gdy wy nahijacie punkty 

na stole - ludziska z pit-stopu ammowani w techmce 

motion-capture „podkr?cajc}" wasz bolid Jak si? 

domyslamy, ra|dy sq dodatkiem na wyswietlaczu? 

CSzczegdlow niestety hrakl 

•ODDAJ*GR^ A DOSTANIESZ... 
Bungie ma dose dziwne metody promowama Myth 

2 Jesli ktos odesle Bungie CDki z grami: Starcraft, 

Age of Empires, Total Annihilation - otrzyma 10$ 

zmzki przy zakupie Myth 2 Bungie'owcy zlosliwMj 

twierdzq, ze kierowala mini troska o oczyszczeme 

swiata z kompaktow z RTSami ;) 

•JAKI MASZ AKCELERATOR? 
Sondaz przeprowadzony przez jeden z site'ow 

poswi?conych grom przyniosl nast?pujqce wyniki: 

44% ankietowanych - Voodoo2, 38% - Voodoo, 

10% - rozmaite odmiany Rivy Natomiast 8% 

ankietowanych odparlo „a co to jest"? Ciekawe |ak 

to wyglqda u nas? (Przy czym me oznaeza to, ze 

prawie 90% zachodmch graezy ma takie karty - 

dotyezy to 90% ludzi biorqcych udzial w tej 

internetowei ankieciel 

-REVENANT 
To klimatyczny, meco „diablowaty'’ RPG osadzony 

w swiecie fantasy (choc znaezme bardziej od Diablo 

rozbudowany i oferuiqcy wi?ksze mozliwosci 

manewru) Szczegblme ciekawie zapowiada si? 

system walk!, ktory umozliwia tworzeme wlasnych 

technik atakn i obrony 

i. 

transportowce. Pilotujqc 
transportowce graez b?dzie 
mtigt postrzelac z wiezyezek z 
dzialami laserowymi, z ktorych 
jak zapewne pami^tacie Han 
Solo i Luke Skywalker masakro- 
wali Tie Fightery. Po stronie Im- 
perium pojawi? si? za to jakies 
nowe, eksperymentalne my- 
sliwce. Srodowisko X-Wing Al¬ 
liance zawiera trdjwymiarowe 
kokpity, pozwalaj?ce na 360- 
stopniowe widoki wewn?trz i 
na zewn?trz, oraz trdjwymia- 
rowy hangar, ktory jest uzywa- 
ny jako baza operacyjna. X- 
Wing Alliance zawiera ponad 50 
misji w trybie single player i 

pi?c misji w multiplayer, plus 
misje treningowe. W Internecie 
pogra naraz czterech graezy, w 
LAN do osmiu, a przez modem 
dwoch. W; grze b?dzie mozna 
samemu ustawic parametry 
gry (w single i multiplayer), 
takie jak liezba i typy statkow i 
celow. W X-Wing Alliance oczy¬ 
wiscie b?dzie tkwic Moc Akce- 
leratorow oraz Feedbacka, No, 
coz wypada nam tylko czekac i 
liezye na to, ze Lucas Arts tym 
razem nie odwali kolejnej lipy. 

X-Wing Alliance 
Lucas Ms 

No, no, no. Ale nas Lucas 

Aria rozpieszcza w 

ostalnich czasach, ser- 

wujac gierki osadzone w kon- 

weneji Star Warn. Jeszcze na 

potkoch sklepowych nie pojawlt 

sip Force Commander oraz Star 

Wars Rogue Squadron, a chlo- 

pakijizprocujq nod X-Wing Al¬ 

liance. Do promiery co prawda 

pozostato jeszcze dod£ duzo cza- 

su, ho X-Wing Alliance ukaze si? 

dopiero w pierwszym kwartale 

1999 roku, ale no zapowiedz nie 

jest nigdy za wczesnie. 

ELD 

Jak zapewne si? domyslacie, X- 
Wing Alliance jest po prostu 
kolejnym sequelem niesmiertel- 
nego X-Winga. Zostat on 
zreszt? wyprodukowany przez 
team z Totally Games, czyli ten 
sam co wczesniej tworzyl po- 
przednie X-Wingi i Tie Fightery. 
Czego brakowato poprzednim 
cz?sciom? Oczywiscie - Sokota 
Millenium! Nareszcie b?dziemy 
mogli zabawic si? w Hana Solo 
i polatac jego korelianskim 
transportowcem. 

Czas takze nie jest tu bez zna- 
czenia, poniewaz akeja X-Wing 
Alliance b?dzie rozgrywac si? 
podezas Bitwy o Endor i przyj- 
dzie zmagac si? nam z drug? 
Gwiazd? Smierci. Rebelianci 
zaciekle b?d? walczyc o prze- 
trwanie po gorzkiej porazee z 
Imperium w Bitwie o Hoth. 
Jest rawniez w X-Wing Allian¬ 
ce drugi wqtek. Historia ta bie- 
gnie rownolegle i opowiada o 
dwoch rywalizuj?cych klanach. 
Wci?gni?tych nie tylko w mili- 
tarny konflikt pomi?dzy Impe¬ 
rium i Rebeliantami, ale takze 

walczqcych o kontrol? nad mi?- 
dzygwiezdnym handlem. Jako 
czlonek jednego z klanow, graez 
dot?cza do Rebeliantow i b?dzie 
popieraf ich wysilki w walce 
z rywalizuj?cym klanem. 
Hmmmm... Fabuta gry wydaje 
si? ciekawa, ale jak to b?dzie 
w rzeczywistosci to si? okaze. 

Skala akcji X-Wing Alliance jest 
w stosunku do poprzednikow 
co najmniej podwojona, co 
owocuje wi?ksz? ilosci? spekta- 
kularnych stare. W bitwach 
tych b?dzie brata udziat dwu- 
krotnie wi?ksza ilosc statkow i 
celow. Bitwy mog? bye prowa- 
dzone w ramach tej samej gru- 
py planet, ukladu slonecznego, 
jak i rowniez w calej galaktyce. 
Stanie si? to mozliwe dzi?ki 
nap?dowi hiperprzestrzenne- 
mu, w ktory b?d? wyposazone 
statki. Umozliwi to podroz do 
roznych sektorow podezas jed- 
nej misji. 

Gracze b?d? mogli pilotowac 
rozmaite statki znane juz z 
wczesniejszych X-Wingow [X- 
Wing, A-Wing, B-Wing, Y-Wing 
i Z-95) oraz calkiem nawe. 
Oczywiscie ..gwiazd?" gry b?- 
dzie Sokol Millenium, ale poza 
nim pojawi? si? takze inne 



Jezeli masz juz dose 
tych samych taktyk ' 

prowadzgcych do celu... 
i nie chcesz ogl^dac 

ci^gle takich samych walk? 

To si^gnij po MAYDAY! 
Tylko starannie przemyslana 

strategia zapewni Ci zwyci^stwo, 
Przezyj emocjonuj^ce chwile 
triumfu swoich nieiicznych 

oddziatow nad przewazaj^cymi 
sitami wroga. ' j 

9 .$:■ 

' Gdy inni oferujg tylko walki ^ 
w czasie rzeczywistynv" ^ 

MAYDAY daje Ci strategic >m 
czasu rzeczywistego! m 

Szpiegostwo i badania 
naukowe, roznorodnosc 
specjalnego uzbrojenia, 
jednostkl l^dowe, 
powietrzne i wodne. 

Izometryczna grafika 3D 
realistycznie oddaj^ca 
zroznicowania terertu, 
intrygujejee kampanie dla 

* trzech roznych obozow. 
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• TIBER!AN SUN 
Ustalono juz oficjalnq dat? premiery C&C2: Tiberian 

Sun. Nastqpi ona w piqtek 27 listopada 

♦ MINI GOLF Z MAXI IDIOTAMI 
Beavis and Butt-head: Bunghole in One to kolejna 

gierka wykorzystujgca g?by znanych z MTV kolesi. 

Tym razem jest.to mini-goff W grze spotkamy 

si? zresztg me tylko z wymienionym duetem - b?dzie 

tam duzo wi?cej zapozyczen z senialu o ioh zyciu. 

• SRODZIEMIE 
Wspominalismy juz kiedys o grze bazujgcej na 

trylogii Tolkiena - mowa tu naturalnie o Middle 

Earth. Nadszedl czas, by zdradzic wi^cej 

szczegblow! Program pojawi si? pod koniec 1999 

•F-16 MULTIROLE FIGHTER 
Wydany przez Novalogic, we wspolpracy z Lockheed 

Martin [konsultantami sg m.in. prawdziwi 

oblatywacze F-16] symulator tego mysliwca 

powinien trafic w gusta tych, ktdrzy zgdajg od 

symulatorow mozliwie duzej wiernosci oryginalom 

i maksymalnego realizmu lotu. Do tego dochodzi 

doskonala grafika Cwiele zroznicowanych teatrow 

dzialan], nawet w 1024x768, obsluga wszelakiej 

masci akceleratorbw (w tym Voodoo2J oraz 

mozliwosc zabawy w Internecie dla 120 ludzi naraz 

(na rozmaitych typach maszyn), a takze 40 misji 

dla solowych graczy. Dobrze wrozy to temu 

produktowi na przyszlosc 

• JESZCZE 0 NOVALOGIC 
Skoro juz mowa o symulatorach ze stajni Novalogic, 

to warto wspomniec, ze firma przymierza si? do 

symulacji MiG-29 [Fulcrum]. Rowniez 40 misji, 2 

kampanie i nie gorsza niz w F-16 MF grafika 

•GRAND PRIX WORLD CHAMPIONS 
Zdaniem niejakiego Johna Herberts b?dq to 

najlepsze wyscigi Formuly 1 na PC. Przemawia za 

tym doskonala grafika 3D, odlotowy d"zwi?k, 

widowiskowe kolizje i pieczolowicie odtworzone 

reakcje bolidow, Nawiasem mdwigc gracz b?dzie 

mogl modyfikowac parametry pojazdow wedle 

wlasnego gustu Do wyboru 15 realnie istniejgcych 

tordw, tryb mulitiplayer (do 6 osob]) oraz mndstwo 

bajerkow, w tym „telewizyjny sty!" ukazywania 

jazdy, Gra juz powinna bye w sprzedazy 

Pamigtacie jeszcze takg 

star?, nudna gierkg pod 

lytutem Steel Panthers 

i jej dwa sequele? Oczywiscie 

ta tylko zartmajpeyna celuwy- 

prowadzenie z rdwnowagi Mac 

fibre. [Udato ci slg;) - Mac 

Abpa]. Wszak kazdy z kompute- 

rowych straiegdw przeszedl 

ppzez etap fascynacji tq tryloglq. 

Nie bez przypadku wspominam 

tutaj produkcjp SSI, poniewaz we 

wszystkichczgdclach Steel Pan¬ 

thers mieszatniejakl Gary Grigs¬ 

by. Colo wspblnego maznowg 

gierkuTalonsoft? Duzo, bowiem 

wtadnie ten cztowlek zmienit nie- 

dawno barwy klubowe I razem 

z Keithem Bros odpowiada za 

Battle ot Britain 1040. 

KlNGA MROZ 

Ktdry to juz raz w tym roku 
slysz? w zapowiedziach produ- 
centow hasto Bitwa o Angli?? 
Chyba piqty. Wszystko to jed- 
nak symulatony, dlatego Talon 
Soft postanowilo zrobic cos w 
innym stylu, czyli strategic 
Ktos moze powiedziec: „no do¬ 
bra, ale przeciez jakis rok temu 
mielismy Achtung Spitfire! z 
Avalon Hill". Zgadza sip, ale 
Battle of Britain 1940 ma sip 
roznic w sposob zdecydowany 
od tamtego tytulu Po pierwsze 
AS! nie byio klasycznq strate¬ 
gic a po drugie bylo za tatwe. 
Bt^dy te chce naprawic team 
Talon Soft i ich Battle o Britain 
1940, ktdre z zalozenia ma bye 
zwyklq strategic o duzym stop- 
niu zamotania. Czas gry to 
oczywiscie Bitwa o Anglic [choc 
kampanie b?dq trwad az do 
roku 1941], a do naszej dys- 
pozycji sq zarowno Krolewskie 
Sity Powietrzne (RAF], jak i nie- 
miecka Luftwaffe. Na razie ci$z- 
ko jest powiedziec, jakiego to 
typu bpdzie strategia, ponie¬ 
waz autorzy okreslajq jq jako 
wiqzank? „turn based and co- 
untinuous-time play". Konia z 
rz?dem (funduje Naczelny plus 
jego autograf] temu kto to roz- 
szyfruje. 

Niemniej jednak wiadomo, ze 
czas w Battle of Britain 1940 
b?dzie plynql, chociaz b?dzie go 

mozna zatrzymac w dowolnym 
momencie. W grze wystqpi po- 
nad 500 historycznych pilotow 
[ciekawe co z Polakami?), z 
ktdrych kazdy b?dzie posiadat 
takie statystyki jak zr?cznosc, 
morale, szybkosc etc. Staty¬ 
styki b?dq si? w miar? uplywu 
czasu zmieniac i oczywiscie 
swojq rol? takze b?dzie odgry- 
wac zm?czenie. B?dzie trzeba 
wymieniac zmpczonych pilotow 

wizjonom wydaje si? w czte- 
rech trybach, Bowiem kazdy 
dywizjon mozna ustawic na kto- 
rys z czterech trybow alarmo- 
wych (1 godzina, 15 minut, 5 
min., 1 min.]. Im oczywiscie 
krdtszy czas, tym nasze samo- 
loty szybeiej wzbijajq si? w po- 
wietrze, ale tez i szybeiej si? 
m?czq. Mozna tez polegac na 
radarze i wysylac samoloty w 
powietrze w chwili wykrycia 

czy tez moze skierowac swdj 
atak na przemysl. Mozna si? 
takze skoncentrowac na lotach 
wyniszczajqcych RAF (no wie- 
cie, malo bombowcow i duza 
ostona mysliwska]. Co ciekawe, 
naloty mogq odbywac si? w 
sposob falowy, czyli po jednym 
nalocie nadchodzi kolejny, Nie 
wystarezy takze wybrad cel 
ataku, trzeba wyznaczyc row- 
niez tras? przelotu do oraz wy- 
sokosc. Niestety kiedy juz ar¬ 
mada powietrzna Luftwaffe 
znajdzie si? w powietrzu, gracz 
praktyeznie nie b?dzie mial nic 

D*le: 

na swiezyeh, a zdekompletowa- 
ne sprz?towo dywizjony na 
nowe. Cechy wszystkich samo- 
lotow wyst?pujqcych w BoB 
1940 b?dq oczywiscie jak naj- 
bardziej historyezne, a w hipo- 
tetyeznej kampanii 1941 nie- 
mieckie samoloty b?dq juz po- 
siadty wi?ksze zbiorniki paliwa. 
W BoB 1940 ciekawiej ma si? 
grad RAF. B?dziesz dowodcq 
brytyjskim, Twoj dzieri b?dzie 
si? rozpoczynal od wyznaczenia 
konkretnych zadan kazdemu z 
dywizjonow. B?dzie je mozna 
wysylac w powietrze na patrol, 
przenosic z lotniska na lotnisko 
lub pozostawic w bazie w sta- 
nie gotowosci, a takze rozmie- 
scic artyleri? przeciwlotniczq i 
balony zaporowe. Rowniez w 
tym momencie gry mozna 
sprawdzic szkody wyrzqdzone 
poprzedniego dnia przez bom- 
bowce niemieckie. Rozkazy dy- 

nieprzyjacielskich bombowcow 
przez radar. Dose ryzykowne 
jest wysylanie dywizjonow na 
patrolowanie, bo cz?sto moze 
si? przeciez zdarzyc, ze Luft¬ 
waffe pojawi si? nad Angliq w 
chwili kiedy nasze maszyny 
b?dq juz wracac do bazy na 
resztkach paliwa. Chyba jednak 
najlepszym sposobem b?dzie 
znane juz nam z AS! rozdziele- 
nie dywizjonu na eskadry bqdz 
klueze. W powietrzu mozna b?- 
dzie rzucic np. jednq eskadr? na 
bombowce, a drug? na oslon? 
mysliwcow, 

Granie Luftwaffe b?dzie inne, co 
nie oznaeza, ze zupelnie niecie- 
kawe. Grajqc Niemcami wi?cej 
pracy trzeba poswi?cic plano- 
wi przygotowania ataku. Trze¬ 
ba si? zastanowic, czy danego 
dnia lepiej zaatakowac angiel- 
skie lotniska, staeje radarowe, 

do roboty. Pozostanie mu tylko 
poczekac na powrot ostatnich 
maszyn i przeanalizowac rapor- 
ty o danym dniu. 

Pora jeszcze tylko na male 
szczegoly „organizacyjne". Gala 
akeja b?dzie rozgrywana na 
planszy 2D, chociaz poczqtko- 
wo pracowano takze nad mapq 
3D (pomysl ten jednak po ja- 
kims czasie porzucono, gdyz 
pojawialy si? problemy przy 
zoomowaniu mapy]. B?dzie wie- 
le sposobow na zdobycie punk- 
tow, ale zwycipzcq i tak zosta- 
nie ten, kto straci mniej samo- 
lotow. Tryb multiplayer ma od¬ 
bywac si? metodq „play-by- 
mai|", Gracz grajqcy strong nie- 
mieckq b?dzie wysylaf mailem 
swdj plan ataku do graeza RAF, 
ktory wtedy w odpowiedni spo- 
sdb b?dzie rozporzgdzal swoimi 
samolotami (troch? przypomi- 
na to szachy przez telefon]. 
Komputer' w tym czasie 
wszystko to wygeneruje i „An- 
glik" b?dzie wysylal wyniki stare 
w drugq stron?. Lekko zakr?co- 
ne, prawda? - ale dosyd cieka¬ 
we. Jak wypadnie nowy projekt 
spolki Grigsby & Bros w graniu, 
przekonamy si? (miejmy nadzie- 
j?] juz za par?(nascie] dni. 

Battle of Britain 1940 
Talonsotl 
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roku. Otoczenie gry to obszerne (20.000 lokacji, 

kazda w rozdzielczosci 2400x1200!!!) 

tolkienowskie Srodziemiu, w ktorym - oprocz magii 

- obowiqzujq wszelkie prawa fizyki znane nam z 

naszego swiata (zmiany pory dnia, roku, pogoda). 

Jej akcja rozgrywa si? w wiele, wiele lat po 

wydarzeniach uwiecznionych we Wladcy Pierscieni 

Jak na rasowy RPG (+ strategia) przystalo, gracz 

b^dzie mogl stworzyc wlasnq postac (nawet z 

takimi detalami jak np wybor rysow twarzy czy 

koloru oczu) z grona licznych dost?pnych ras 

Bqdzie tez musial okreslic, czy idzie drngq Dobra, 

czy Zla, Naturalnie bqdzie ona wyposazona w 

dziesiqtki rozmaitych (i zmiennych w czasie) 

parametrow BTW: na potrzeby gry stworzono 

specjalny system (nie majqcy nic wspolnego z 

Middle-Earth, prosz? ja fandw RPG), Np bitwy 

b?dq (niece) przypominaly zasadami to, co znamy 

z Diablo. B?dq tez gildie, rozmaite questy i suh- 

questy etc. Istotnq rol? (acz na razie nieznanq] ma 

r engine oferuje 
femery °naz m°z- 

tsk w 

PP Graffiawinna 

miekonwen- 

lazwie Ma- 
k przebteg 

mm pm- 
iifeivej pis* 

p cental 

tu spelniac magia Middle Earth adresowana jest 

zasadniezo dla „sieciowcdw"; w planach sq 

serwery, na ktorych zabawiac sip bqdzie moglo do 

10 000 graezy naraz! 

Machines 
Acclaim 

•GRY ON-LINE 
Firma 2am Games zakonezyla testy nad nowymi 

wersjami swoich dwdeh gier on-line: 

lllftw 
Iflfzevj 

■ ■ plOt'i 

VsihowshaztijenHlD, 
i w iirzysztoSci ehs- 

1 pimja kasmosn li?- 
dzie domenq maszyn, a nie ludzi. 
Po co ryzykowac ludzkie zycie, 
po go wiec z sobq tysiaice ton za- 
pasow zywnoici, skoro oiozno 
wysfac mala podocia ekipp, ktora 
zrohi co do nioj nalozy z iscie 
meciianicznym profesjonalizmem? 
Ipiiooladowocnapokladyset- 
ki i tysiqce loo sprzetu, skoro 
maszyny potralia skonstruowac 
ivszystko co im potrzebne do 
szczpscia i eksploracji nowei 
swialazdostypoych naiaiaji 
wowcHw? 

fdej 
dki li 
strujq 
'■lonolnego' 
chines.. Gra bi 
pr£ehfggaj|qgj Z 

bieinami 
nety przez takq 
ciQ. samo-replikuj?c?si?(frtJZ? 

Fabula wprawdzie nieco roz- 

ni si? od tego, co zaprezento- 
walem we wst?pie Uudzkosc 
bowiem ulegta zagladzie, a owa 
ekipa to tylko sm?tna pozosta- 
fosc po naszej cywilizacji), no 
ale idea pozostaje bez zmian, 
Wojny robotow! I to na czte- 
rech planetach. I co z tego, ze 
przygotowane do zamieszkania 
przez ludzi swiaty nigdy nie zo- 
stanq zasiedlone? Roboty nie 
mysl?, one tylko realizuj? wy- 
znaezony program... A ze do- 
chodzi mi?dzy nimi do konflik- 
tow i wojen? Coz, taka widac 
kolej rzeezy. Pomyslten zresztq 
(„martwej ewolucji" i robocich 
wojen) wiele lat temu znakomi- 
cie opisal Stanislaw Lem w swej 

mint“powie£ci Ml\liezwyci?zo- 
ny". (PolecamlJ 

bardzo mobilnych jednostek. 
Zresztq w duzym stopniu zale- 
zec to b?dzie od reakcji prze- 
ciwnika i otoczenia, w jakim 

dane starcie - tu 

idea zapowiada cos bardzo 
obiecujqcego, a i grafika jest 
calkiem, calkiem, wi?c rokowa- 
nia s? pomyslne. ■ 

^rpzgr 
suk epty 

znalazra si? 

oferuje 

kazdebmrt ma 

gmrov naWfaliTych. Sanf 
HHLjesz, jak potoezy si? 

twoicb robotdw, Mo- 
zfisz tworzyb pat?zne 
Bfoicemtlii"* przypomJfiaMce 
meefoy i nejezone dziesi^ckamr 
luf, ale mofSfrte np, Btako- 
wac dziesiqtkami niewielkich i 

do tej 
no ale _ _ produkcji 



Cham of Command i The Invisible Hand Pierwsza 

to rozbudowana symulacja walki zolnierzy w 

Normandii w 1944 roku Ciekawostkq jest fakt, ze 

mozemy w niej awansowac i - w miar? kolejnych 

awansow - obejmowac dowodzenie nad nowymi 

„rekrutami’1. Dnuga to symulacja ekonomiczna. 

Obie przeznaczone sq do zabawy dla wielkiej ilosci 

ludzi rownoczesnie 

•NOWE IMIEj CERBERA 
Firma Cerberus Games postanowila zmiemc nazw?. 

Teraz nazywajq si?: Big Red Rock 

Entertainment. Tyz piknie acz przydlugawo ;). 

•SPEED BUSTER 
Najnowsza ,,scigalka” UbiSoftu [Speed Busters: 

American Highways) juz jest w sprzedazy Uzname 

budzi me tyle ilosc tordw, co mozliwosci ich 

konfiguraqi [96 opcji, m in mirror mode, reverse 

etc) Podobnie ma si? sprawa z samochodami - 

120 opcji kontiguracji! A jak komu b?dzie malo, to 

autorzy przewidzieli bezplatny upgrade na 

specjalnej stronie poswi?conej tej grze - b?dq tarn 

nowe pojazdy, tory, skiny itp 

KHOLGUS 
Tiny Tank przeniesie nas w XXI wiek, w czasy czolgo- 

ksztaltnych cyborgow Monstra te (jak zawsze) 

zamierzajq wykopac czlowieka ze stanowiska „pan 

swiata" i tylko Gracz maze si? im przeciwstawic... 

Sterujqc milusim i wiernym ludziom cyborgiem [Tiny 

Tankiem), b?dzie on zmuszony odnalezc Mutanka, 

czyli szefa czolgorgow, i wytlumaczyc mu kto tu 

naprawd? rzqdzi Wspomagany przez 

szpiegowskiego satelit? przemierzy wyludnione 

przestrzeme Ziemi, karmiqc si? [doslownie) energiq 

eksterminowanych podwladnych Mutanka [jest ich 

okolo 25 odmian). 

-VIPER RACING 
Najnowsza wyscigawa ze Sierry bierze „na 

celownik" |eden z najlepszych sportowych 

samochodow swiata, czyli Dodge Vipera GTS i GTS- 

R 700 koni pod maskq (tyle me mialy czolgi w 

czasie II wojny) budzi mimowolny podziw 20 tras, 

4 tryby jazdy, okolo 40 dodatkowych baierkdw 

sluzqcych (z czym wiqz? koniecznosc zarabiania 

kasy wskutek wygrywania kolejnych rajdow) 

Grafika 3D, kolizje, multiplayer, ghost-mode... 

(Demo powinno bye na CD w tym numerze) 

wyezyn zbyt wielki, a wlasciwie 

minimum], jak i Descenta: Fre- 

espace - ten fakt juz warto w 

kajecie odnotowac, bo przeciez 

to tytut zdecydowanie zajmuj?- 

cy pierwsz? pozyej? na liscie 

hitowfandw kosmicznych poje- 

dynkow. Ale nie sam? grafik? 

czlowiek zyje, co zostalo na 

szcz?scie wzi?te pod uwag?. 

tuaeja w Galaktyce zmienia si? 

na nasz? niekorzysc, a my gra- 

my dalej! Ale to nie wszystko, 

przebqkuje si? bowiem dodat- 

kowo o otoczeniu zyj?cym wta- 

snym zyciem, w ktore mozemy, 

ale nie musimy, ingerowac! Czy 

oznaeza to polgczenie cz?sci 

strategieznej z taktyk? i walk?, 

na razie nie wiadomo, ale wy- 

daje si?, ze fakty wlasnie na to 

Nie machybaosobnikalu- 
bujpgosipwlanlasly- 
ce, ktdry nie styszaldy 

o pewnym seniali telewizyjnym, 
nie tak dawno zreszig w naszej 
nodzimej telewizji emitowanym. 
Senialu z mndstwem dziwnych 
ras, ilologicznymi zagadkami, 
dobrym designem stalkdw, a 
przede wszystkim realistycznq, 
widowiskowg i m'm czgslo 
miejacG walkq. Gdyby nie to oslat- 
nie, to pod powyzszy opis Mi¬ 
na dytoby podciijgnqc (choc nie 
bez pewnego przymykania 
oczl.) Star Treka, ale tak de- 
linicjg spetnia tylko jednodzie- 
lo: Babylon 5 imb pana Joe M. 
Straczynski'ego. 

Allor 

Na pocz?tku byt to jeszcze je- 

den klon Star Treka, ale jajo 

przerosfo kur? i stato si? bytem 

co najmniej rownie popularnym, 

mimo oczywiscie duzo mlodsze- 

go wieku. Co wazne, w tym 

dziele rownie wielk? zaslug? 

miata najnowsza technika odpo- 

wiedzialna za efekty specjalne i 

wspaniale wygl?daj?ce sceny 

walki w przestrzeni, co ogrom 

i tajemniezose fabuly, przy 

ktorej kura wydawala si? 

taka jakas plaska, dwuwy- 

miarowa. Jedyne w czym 

Babylon ust?powal Treko- 

wi, to brak mozliwosci 

wejscia w jego swiat przy 

pomocy stojgcego na biurku 

komputera, ale na poczqtku 

przysztego roku powinno si? to 

diametralnie zmienic - Sierra 

prowadzi bowiem zaawansowa- 

ne prace nad symulatorem ko- 

smieznym osadzonym w tym 

swiecie, a zapowiada si? on co 

najmniej rownie interesujgco, 

co sam serial. 

0 grafice nie ma chyba co za 

wiele pisac, screeny widzicie, a 

jedyne co mozna do nich dodac, 

to zapewnienia zespotu, ze po- 

bije ona zaroyvno X-Winga vs 

TIE Fightera, Starfleet Acade¬ 

my (choc obecnie nie jest to juz 

Kolejn? opcj? 

wybijajgc? Baby- 

lonaponadtlumma 

bye dynamiezna kam- 

pania. W praktyce ma to 

Dznaczac koniec typowego 

maratonu Retry Missionow, 

towarzysz?cego niezmiennie 

wi?kszosci dotychczasowych 

produkcji - jesli zadanie zostalo 

wykbnane zle, to po prostu sy- 
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•RETURN TO KRONDOR 
Witamy ponownie fanow RPG w swiecie Midkemii, 

wykreowanym w pewiesciach Raymonda Feista 

Gra o wspomnianym wyzej tytule, ze stajni Sierra, 

daje nam do wyboru 5 bohaterow, interakcj? z 

blisko 200 postaciami, z gorq 50 czarow i napojow 

oraz nowy system walk (w 3D) Do stworzenia 

programu wykorzystarm engine True3D (firmy 

Pyrotechnix), co naprawd? daje si? odczuc - nawet 

na zaprezentowanym screeme Czyz nie? To nie jest 
intro - to jest gra! 

wskazujq. A jesli to wypali, b?- 
dziemy mieli kolejnq mal? rewo- 
lucj? w pozgdanym przez graczy 
kierunku. 

Niezaleznie jednak od stopnia 
rozbudowania cz?sci strate- 
gicznej, b^dziemy mieli do czy- 
nienia z walk? opart? na pra- 
wach fizyki, a nie prostym prze- 
niesieniu symuiatora lotniczego 
w czarne tfo z jasnymi kropka- 

nych do wszechobecnego ete- 
ru o wtasnosciach powietrza 
[jedyna mozliwosbwytlumacze- 
nia takiego, a nie innego zacho- 
wania si? statkow w X-Wingu 
czy Descencie.J, ale zapew- 
niam was, ze warto. Zreszt?, 
jesli ktos gral w l-Wara, to o 
stusznosci przejscia na rozwi?- 
zania bardziej rzeczywiste prze- 
konany zostal juz dawno.., Duz? 
zagwozdk? mieli tworcy, jak si? 

mi. Jesli ktos pogrywal w I- 
Wara, to wie o co chodzi: pi?k- 
na bezwladnosc pozwalaj?ca na 
bezproblemowy lot tytem, zu- 
pelnie nowe mozliwosci taktycz- 
ne i zagrania, inne manewry - 
po prostu zupetnie inny swiat! 
A nie dose, ze inny, to jeszcze 
lepszy!!! Zreszt?, prawd? po- 
wiedziawszy, tworcy innego 
wyjacia po prostu nie mieli, bo 
w taki sam sposob zostala 
przedstawiona walka w serialu, 
a kto nie chciatby powtorzyc 
manewrow ze szklanego ekra- 
nu wlasnymi r?kami? Wpraw- 
b^ie wiqze si? to z okresem 
przejsciowym dla przyzwyczajo- 

sami zreszt? zwierzaj?, przy 
podejmowaniu decyzji o wpro- 
wadzeniu rakiet. W starszyeh 
cz?sciach niczego takiego bo- 
wiem nie byto, a lamanie kano- 
now zbyt dobrze na pozniejsz? 
wspotprac? z twdreami czy na¬ 
wet fanami nie wplywa. Na 
szcz?scie pokazaly si? one na 
szklanym ekranie, wi?c mozna 
je wprowadzac z pelnym na- 
maszczeniem. Zreszt? a propos 
zgodnosci z serialem: dbalosc o 
to jest ponoc glownym priory- 
tetem, chociaz licencja pozwa- 
la na rozwijanie w?tkow ledwo 
w nim dotkni?tych, czy wr?cz 
stworzenie czegos od zera, 

byle by tylko trzymafo klimat. A 
nad tym czuwa gor?ca linia z 
gosemi pracuj?cymi przy seria- 

na planie uzupelniaj?cych opra- 
w? gry filmikow. Wprawdzie 
sposob rozwi?zania tego ostat- 
niego [prawdopodobnie niezbyt •PATHFINDER WYLADOWAL! . 

5-cio kompaktowa przygodowka Cydonia, 

wykorzystujqca m in. obrazy przeslane z Marsa 

przez Pathfindera, jest juz (w momencie gdy 

czytacie te slowa) w sprzedazy! 

•JARU BYC MADRYJ 
The Chronicles of Jaruu Tenk to |akby polqczenie 

idei tamagotchi i Creatures Opiekujemy si? 

inteligentnym zwierzakiem, mieszkajgcym na malej 

wyspie Przy czym graez moze (gdy ma ch^c) zaje^c 

si? edukaejg Jaru - albo eksploracjq wyspy, kryiqcq 

zresztg kilka niespodzianek - albo tez moze 

calkowicie pasywnie pat-rzec na to, co porabia 

pozostawiony sobie samemu pupilek I nie 

powinniscie si? znudzic nawet tym trybem, gdyz 

urokliwa grafika 3D i realnie (no, niemal) zyjqcy 

swiat wyspy nie powinny si? warn szybko przejesc 

Naszym zdaniem ta gra choc przeznaczona raezej 

dla mlodszego odbiorcy, powinna spodobac si? 

kazdemu. Jej producentem jest firma Gee Whiz 

Entertainment 

■KOSZTOWNA PLASKOSp 
Uzytkownicy komputerow PC 

przyzwyczaili si? da 

• olbrzymiclv pitdei 

iV monitardw 

i. C;V 
lu, z samym panem Starczyn- 
skim na czele, co z jednej stro- 
ny dobrze o SierraFx swiadezy, 
a z drugiej pozwala spad spo- 
kojnie ze swiadomosci?, ze ja- 
kies nietakty pojawic si? nie 
majgani prawa, ani mozliwosci. 

Dalszemu pogt?bianiu wi?zi z 
wersj? telewizyjn? stuzyc b?- 
dzie takze muzyka, skompono- 
wana przez Christophera Fran- 
ke [zajmuje si? ni? rowniez na 
potrzeby serialu), jak i plany 
odnosnie umieszczenia aktordw 

dziewi?tego, a wi?c 
za okoto trzy-cztery miesi?ce. 
Nie jest to moze mato czasu, 
ale wydaje si?, ze warto b?dzie 
czekac i to nawet jesli samego 
serialu nie widzialo si? jeszcze 
na oezy - po prostu kroi si? cos 
na tyle wielkiego, ze powinno 
zainteresowac wszystkich mi- 
tosnikow smierci w ciszy i zim- 
nie Przestrzeni. 

Babylon 5 
SimaFx/Siem 

stojqcych na ich biurkach Od 

dawna istnieje co prawda alternatywa dla 

niepor?cznych mom to row kineskopowych - plaskie 

monitory LCD (w tej dziedzmie boom przezywa 

technologia TFT - thin film transistor), jednak te 

ostatnie byly dotqd dost?pne tylko dla bardzo 

zamoznych osob i firm Jak to zwykle bywa, nowosci 

technologiczne z poczqtku bardzo drogie, z czasem 

taniejg, stajqc si? ogolnie dost?pne. Podobme moze 

si? juz wkrotce stac z monitorami opartymi na 

matrycach TFT Japonska firma Mitsubishi 

wyprodukowala stosunkowo tani monitor tego typu 

- RDT141X, Jest wyposazony w 14-calowy obszar 



roboczy, wazy 4,5 kilograms i mierzy tylko 

376x160x358 mm Przewidywana cena 

jednostkowa wynosi okolo 700 $, 

•STRZEZ SIE HACKERA! 
Na swiatowym zfocie hackerow DefCon zostalo 

zaprezentowane niezwykle niebezpieczne narzgdzie 

sluzqce do zdalnego sterowania dowolnym 

komputerem za posrednictwem TCP/IP. Jego nazwa 

- BackOffice nawiqzuje do pakietu BackOffice 

Microsoftu stanowigcego kompletny system 

obslugi Internetu. Program ten (oczywiscie mam 

na mysli BackOffice a nie BackOffice] wykorzystuje 

standardowe wywolania funkcji API i po 

zainstalowaniu zapewnia pelng kontrol? nad 

systemem osobie z zevyngtrz - mi?dzy innymi 

mozliwe jest przechwytywanie wprowadzanych 

hasel. Program bardzo trudno zlokalizowac [po 

zainstalowaniu w pamigci sam si? kasuje), a co za 

tym idzie - przeciwdzialac jego dzialalnosci Ciekawe 

jest stanowisko Microsoftu w tej sprawie Gigant 

z Redmont uwaza, ze BackOffice jest zwyklym 

programem do zdalnego dostgpu i nie zamierza w 

zaden sposob zapobiegac jego dystrybucji. 

.•OMIKRON; THE NOMAD SOUL 
Pamigtacie? To gra, ktorej premiera si? niestety 

nieco „obsun?la". Jest to ciekawe polgczenie 

elementdw przygodowki (delikatnie zabarwionej 

horrorem) i gry akcji. A propos akcji: rozgrywa si? 

w gigantycznej wspolczesnej metropolii, w ktorej 

pojawil si?.. prastary demon - i to bynajmniej nie 

w dobrych zamiarach, poniewaz wysysa energi? z 

ludzi Juz wiesz co masz robic? A przy okazji 

polatasz helikopterem, wykorzystasz taksowki, 

poduszkowce etc. Nawiasem mowigc, zwrdccie 

uwag? na ruch panujgcych na ulicach trzadko kiedy 

spotyka si? takie tlumy w grach przygodowych, z 

zalozenia dose kameralnych) oraz ogromng 

swobod? manewru - praktyeznie nie zdarza si?, by 

komputerstwierdzil „niemozesz tegozrobic", „nie 

mozesz tego uzyc" itp, Ta swoboda manewru ma 

zresztg swojg drug? strong - poniewaz robisz co 

chcesz, to gra niemilosiernie si? wydluza (bo skqd 

wiedziec, ze robisz to, co powinienes], 

Descent, gra, o hlDrsj sty 

szeli chyba wszyscy, byl 

w swoim czosie rflwnie 

wielkim przebojem co pozuiej 

Quake. Na dobra spraw? oioz- 

na byloby si? oawel uprzeC, ze 

trdjwymiarowe poslacie Wstrza- 

su juz tylko powielaly rozwig- 

zaoie zastosowane wczBsniej w 

tworze Interplay'a, a jesli oie 

wspomina sip o tym fakeie glo- 

Sno, to chyba tylko przezwzglad 

liwiajace peine zasmakowanie 

zejscia w trojwymiarowym sro- 

dowisku. 

McDrive 

•FERRARI I SIERRA 
Sierra Sports zdobyta licencj? na wlgczenie 

samochodu Ferrari 312 (model z 1967 r - 400 koni 1 

mechanicznych, 600 kg wagi] do swej gry Grand 

Prix Legends Wiernie odtworzono tarn 

autentyezne teamy, tory (min. Monaco, 

Nurburgring, Spa, Kyalami, Zandvoort etc) i 

samochody No i naturalnie ma bye cool grafika, 

duzy realizm jazdy etc, - 

•LATAJACY HEROSI 
Jakis scenarzysta musial si? kiedys obudzic ziardzo 

bolgcg glow? - bo jak inaezej wytlumaczyc 

powstanie gry Flying Heroes, ktora Iqczy symulacj? 

(zrgcznosciowg] lotu z grq akcji (FPP!), a wszystko 

osadzono w realiach... fantasy?! Kolejne starcia 

odbywajg si? na 10 potgznych - i bardzo 

zrdznicowanych grafieznie oraz kipiqcych 

Polygonowaci przeciwnicy nie 
byli zresztq jedynymi nowoscia- 
mi: ciekawe ile osob pami?ta 
jeszcze o fakeie, ze pojawily si? 
tam na przyklad kierunkowe 
zrodla dzwi?ku czy efekty 
swietlne - wszystko to oczywi¬ 
scie na dfugo przed zaistnie- 
niem na rynku akceleratorow.., 
No ale w 
koncu jest 
to artykul 
do Przeglq- 
du, a nie do 
tomu dzie- 
wiqtegu Hi- 
storii Efek- 
trgniczflEf] 

Rozryw ki, 
vvfec dywa* 
gaeje po* 
wyzsze po- 
_K, Koncen1- 

Trufec si? na zbfizajqcym si? do 
swej premiery trzecim wciele- 
niu Zejscia, opracowywan^m 
przez powstatq z podzialu fja- i 
rallaxa Cautona popnzednichjfr 

cz?sci] na dwie cz?sci, zajmu- 
jqce si? rownolegle Freespa- 
cem oraz Descentem III, Outra- 
gem, Przede wszystkim trzeba 
jasno stwierdzid, ze sama gra¬ 
fika juz nie wystarezy. Nie tak 
dawno mielismy przeciez pre¬ 
mier? Forsakena i nawet pomi- 
jajqc fakt, ze pobic go b?dzie na 
tym polu niezwykle ci?zko, to 
zbyt wielu osobnikow nie kupi 
sobie w tak krotkim czasie ty- 
tulow rozniqcych si? tylko ko- 

lorem tekstur i nazwami brm. 

Ale jak wynika z m atari aim ■ 
prasowych, sq to fakty H 
Outrage znane. Proponujq oni 
bowiem calkowitq zmian? celov 
rozrywki, ktorymi w cz?sciac| 

poprzednich bylo, ze przypo- 
mrt?. wysadzanie reaktora, 
ucieczka, szukanie kluezy i ra- 
towanie Iud& cho£ mom aku- 
rat me w tej koiejnoSci. Tym 
mm m to byd co5 imm\e 

b?dq i takie na powierzchni, i 

wiqkszosc zadart do wykonanial 
b^diie po prostu mixem pod- 
n atf-aim 

JeSli ta obietnipa 

'm 

iosd 

bardziej kreatywnego. l histo- 
nq wptecionq m wsiyslkie mi- 
sje ukledajqce si? w jednq,ea 
losd, Ozyli, zwrot V; 
fatuity - polBdfme ze 
mtar sluszne, jti Tig|Jnak niir. 

dpi 
leszqzeia topic pcMarn1 

rife, zgpcfnte z zap.i 
to; niestet* 



•QUAKE 3 = 2 CPU?! 

0 kurcze blade!!! Takiej tresci Cmniej wi?cej, bo nie 

wypada cytowac go doslownie) okrzyk wyrwai si? 

z gardla piszqcego te slowa, gdy dowiedzial si?, iz 

John Carmack kombinoje, by Quake 3 (Arena) 

dzialal tylko na maszynach wyposazonych... w dwa 

procesory. Zdaniem guru z iD jeden CPU b?dzie 

zajmowal si? wylqcznie obslugq gry, natomiast 

drugi - odpowiadal za grafik?. Zgodnie z obliczeniami 

grajqcy na serwerze single gracz zyskalby na tym 

przyspieszenie gry o jakies 80%, zas gracze 

multiplayerowe b?dq musieli zadowolic si? polowq 

poprzedniej wartosci. Tak czy siak - ja wysiadam, 

=* * \ 
\ n ip - 

bogactwem 
szczegotow - arenach, gdzie cz?sto- 

g?sto porozrzucano mnostwo przydatnych 

„znajdziek". A gdzie tu element fantasy? Che che, 

poczekajcie az zobaczycie grafik? tej gry 

fl1, 
tmmm (o ealkiem spory 

Upmenl ns pynku. Problem 

w tym, ze sp to gienki z reguly 

polegajpce na hezsensownym 

wtoczeniu sie pa kosmosie i wza 

jeianym opluwaniu sip piksalami 

(mala aluzja do XWingow). Ale 

uwaga, bo szyhkim krokiem zhliza 

sipsygnowanyppzBzSiapppHo- 

mewopld. 

elD 

HOMEWORLD 
SIENM 

l\!yobrazcie sobie zatem strze- 
ank? w wysokiej, zadawalajqcej 
-ozdzielczosci w przestrzeni 
iD, dodajcie do tego czas rze- 
;zywisty oraz pot?znie u^trojo- 
ie mysliwce i krqzowniki, zma- 
jajcfce si? z przeciwnikiem pod- 
;zas zazartych bitew. A teraz 

meworld. Swoj cel osiqgnieszw 
trakcie podrozy przez galekty- 
k? za pomocq skoktiw w hiper' 
przestrzeri, Za kfizdym mem 
po powrocie do normaJnej prce- 
strzeni b?dziesz musiat zgro- 
madzic nowe zasoby -surowedw 
naturafnych do produkcji poli- 

polqczcie t? akej? i jrarspekty* 
wg z tr uiycyjnymi elementamr 
gior ziA^zsnych i eksploracjq 

’ ’ '-UviBCa (k la nie si.? Ma- 
stof Qrion I Rebellion!, jak 
poszukiwsnia, gromadzenie bo- 
tlBftfcw naturainych i produko- 

rbznych jedncstek bojo- 
wych w RTS, a wtedy powmni- 
sole utrjymad dosd dokladny 
ohraz tego, co giera ma do za- 
oforowmiis, Jak tam wasza 
wyobraznia? Jezeli dziala, to 
powinniscie wtasnie otrzymac 
Ho meworld. 

Homeworld jest mi^dzy- 
9^iozdng grq SF zlokalizowanq 
w najbardziej niedost?pnych 
S^binach przestrzeni kosmicz- 
^ pomi^dzy dwiatamL Gracz 
Mzie dowddq stacku-matki 
ologrcgona.., 15 km. Spelniaon 
f0*? centrum dowodzenia, bazy 
konstrukcyjnej, lotniskowca i 
fr^nsportowca, na ktPrego po* 
ktotfzie przebywa pflt miliona 
twych ludzi. Ma nim rozpoczy* 
!Jasi swc|3 misj?f kttirej celem 
Mrie odnalezienie niemal ml* 
tycznego swiata zwanego Ho¬ 

we i przebudowy ffbty h su- 
rowcbw buduje aid mysliwce 
oraz inne statki). To pozwoli na 
podjgtie kolejnych mSSji. kttire 
dostarczq nowe, cenne wska- 
zifiwtf odnoSnie celu twej pod- 
r6z y. 

Oprocz glownej misji majqcej na 
celu dgzenie do ustalonego celu 
(poprzez prawie dwa tuziny 
sko.mplikowanych scenariuszy), 
ktora b?dzte wymagad czfsto 
zdobywania przestrzeni po- 
przez walk?, do wykonania b?dq 
takze misje o innym charakte* 
rze, jak na przyktad zdobywenie 
niezb?dnych informacji, surow- 
cow naturalnych oraz kontak- 
ty dyplomatyczne. 

Homeworld oferuje prawdziwy 
wszechswiat 3D, w ktorym 

zdy statek, efekt oddzialywa- 
ma brom (no, chyba wybuchy 
na scrftenach robig na was 
wrazema, nieprawdaz?] i 
wszelkie inne obiekty sg w pet- 
ni 3D, Mozesz oglqdac i kontro- 
lowpd swdj statek i zewn^trz f 
z pkpit u. Wszystkie statki 
bardzo dabrze wyrendero^wa¬ 
ne; 1<azdy z nich ma opcje 
standby I active, ktdre sie 
od siebie wizualnie odrozniac. 
Oznacza to, ze kiedy zobaczy- 
my na przyklad caly oswietlony 
jak choinka na Gwiazdk? krq- 
zownik z wycelowanymi na nas 

dzialami, to jest on na 100% 
active i lepiej zmiatac stamtgd. 
Twoje statki mog^ miec bardzo 
rdzne wymiary, ad mafego my- 
^iwcb po wielkie i masywne 
pan&arniki fciekawe ile czasu 
zajmie przelet wzdiuz statku- 
matkiL Mie zBwsze „wielki" b?- 
dzie zneczylo Jepszy". Czasa- 

malych tratowcow 
(fnformscia die laikow - to s^ 
jednbstki "^zyszczajqce pole 
dEiaiania z minJ moze bye duzo 
wifleej warfe m cal a flota lot- 
niskowcaw tyrai ^przynaleiny- 
mi do nich mysliwce mi. Gracz 
po prostu badzie musial na- 
uezyi sifRtdowed mqdrze, a 
nie stawiawna rozrhiar stat- 
kow. 

Jesli wier^d zapowiedziom 
producenta, Homeworld moze 
stad si? wielkim hitem i najbar- 
dziej nowafcorskim pomyslem w 
kategorii gier kosmicznych. 
Premiera juz w grudniu, ■ 

W biegu! 

•ERAZOR 2 UDERZA! 
Znany wytworca kart graficznych, niemiecka ftrma 

ELSA, zaprezentowal na targach CeBIT Home swoje 

najnowsze dziecko - zintegrowany adapter i 

akcelerator grafiezny Erazor II Seroem urzqdzenia 

jest procesor Riva TNT firmy nVidia, na pokladzie 

znajduje si? standardowo 16 MB pami?ci, zas 

sterowanie wyswietlaniem zapewnia 250 MHz-uwy 

uklad RAMDAC. Karta ..wycigga" maksymalnie 

rozdzielczcsc 1920x1080 (1600x1200 w 

TrueColor) i co typowe dla ELSY, obj?ta jest 6-letniq 

gwaranejg (w przypadku karty grafieznej oznacza 

to w praktyce dozywocie). 

•IDEALNIE PLASKI 
SONY wprowadzila do sprzedazy 21-calowy 

monitor z idealnie plaski'm kineskopem Flat 

Trinitron, Wedlug zapewnien firmy jest to jedyna 

tego typu konstrukeja na swiecie, Parametry 

uzytkowe nowego monitora sq imponujqce: 

wielkosc plamki swietlnej - 0.22 mm, maksymalna 

rozdzielczosc - 1800x1448 pikseli przy 

odswiezaniu pionowym 80 MHz, zaawansowany 

system korekcji soczewek itd. Potencjalnych 

uzytkownikow tego produktu nalezy szukac wsrod 

pracownikow firm CAD/CAM oraz studidw 

graficznych, domowych odbiorcow na pewno 

odstraszy wysoka cena (ponad 10 tys. zlJ. Wi?cej: 

http://www sony-cp.com/. 

•EIDOS NA ZAKUPACH 
Eidos Interactive wykupil firm? Crystal Dynamics 

(Gex, Legacy of Kain itpJ Z kasy EIDOSa wyplyn?lo 

47.5 min $ Ale poniewaz CD konezy wlasnie kilka 

hitowo zapowiadajqcych si? gier (Pandemonium, 



The Unholy War, Akuji the Heartless, Legacy of 

Kain: Soul Reaver oraz GEX 31, to pewnie ubytek 

gotbwki zostanie szybko 0 z naddatkiem) 1 

zrekompensowany 

•SOUND BLASTER i©\DZl 
Ostatnia dekada w dziedzinie kart audio stala pod 

znakiem rodziny Sound Blasterow [produkt firmy 

Creative Labs) Po boomie na technologic 

wavetable praktycznie nie bylo slychac o zadnych 

nowosciach dotyczqcych komputerowego dzwicku, 

dopiero ostatnio potoczyla sic istna lawina nowych 

rozwiqzari, Wickszosc z nich idzie w kierunku 

„uprzestrzennienia” dzwicku tnp standard A3D 

firmy Aureal). Nareszcie zrezygnowano tez z 

przestarzalego interfejsu ISA na rzecz powszechnie 

uzywanego w innych urzqdzeniach PCI Przez chwilp 

wydawalo sic, ze Creative Labs straci pozycjc 

lidera, jednak firma byla najwyrazniej przygotowana 

na taki rozwoj wypadkow W pierwszym kwartale 

biezqcego roku zaprezentowala nowy procesor 

EMU 10KI, ktory nastcpnie stal sic podstawq 

nowej serii kart muzycznych Sound Blaster Live!. 

Nowa karta wykorzystuje oryginalnq technologic 

Environmental Audio, ktora zapewnia doskonaly 

efekt przestrzennego i realistycznego dzwicku Jak 

to jest w zwyczaju firmy, niedlugo po premierze 

Sound Blastera Live! pojawila sic edycja Value 

nieznacznie okrojona fniepelny zestaw 

oprogramowania i brak cyfrowego wejscia/wyjscia) 

i o polowc tarisza (w USA Sound Blaster Live! Value 

Edition kosztuje ok 100$) Szczegoly: http:// 

www.creativelabs.com 

•SKEADAmSEG! 
Sega PC Collection, kompilacja trzech gier Segi: 

"Worldwide Soccer, Sega Rally Championship i 

Virtual Squad, juz jest w sprzedazy, po atrakcyjnef 

cenie rzcdu 15$ 

•ADULT ONLYi 
W sklepach na Zachodzie pojawila sic gra 

zatytulowana Parasite Eva, skrzyzowanie horroru, 

przygodowki i gry akc|i Jej tresciq jest 6 dni z zycia 

policjanta Aya Brea, walczqcego z potworami, w 

ktore zmieniajq sic ludzie, zwierzcta etc. 

zainfekowane tajemniczym wirusem Gra stworzona 

jest na engine zblizonym do Final Fantasy 7 F3D 

engine + wmontowane sekwencje wideo) i 

klimatem przypomina np film Gatunek (bawj'e na ^ 

powiesci sf), Ma ona zawierac wiele bfrrdzo 

drastycznych sekwencji (i to nie tylko dotyczgcych 

brutalnosci, ale i innych'aspektow zycia doroslych . 

ludzi - domyslcie sic o czym mowa), wicc me 

dziwnego, ze na jej pudelku wybito wielkimi literami 

„dozwolone od lat 18” Dodatkowy bdl to fakt, ze 

poki co gra istnieje tylko w wersji na PSX - ale j 

zanosi sic na szybkq konwersjc takze na PC. Na ! 

razie nie mamy screendw - no ale szybko sic 

poprawimy ;) 

• RE Cm! Nl 
Firma ImageX opracowala niecodzienne urzqdzenie 

- dekopiarkc Cdecopien) sluzqcq do odzyskiwania 

papieru zadrukowanego przez kserokopiarki i 
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•WIESCI.Z MONOLITH! " R 
Jason Hall* „szycha" z Monolith, zdradzil, co H 

nowego szykujq dla has jej pracownicy, Otoz juz jF 
poiawil sic 111 in edytor poziombw do gry Get | ^ 

Medieval Ponadtozostanqwypuszczonepatchedo j_\ 

niej. Bcdq to specyficzne „player patches", dzicki 

.ktorym bedziemy mogli zagrac w niej novvymi 

postaciami Co powiecie na Calebs Cbohatera Blood 

11 2), Capitana Clawa, Sanjuro (z gry Shogo: MAD) 

Itp? 

irafiBBiitTiaiwailil 

LT<X 
nych Wojen, kolekcjonujqcy 

wszystko, co tylko im wpad- 
nie w rqce - od skarpetek 

i Lei do figur bohaterow w 
oraz mlodzi 

ludkowje nie pamiqtajqcy 
czasow, gdy po raz 

/xy < 
sis 

pierwszy przedstawiono szero- 
kiej publice film Lucasa. Oczywi- 
scie ludzie, ktorzy zapragnqliby 
dowiedziec si^ po prostu cze- 
gos wipcej na temat filmu oraz 
wszelkich innych zagadnien tak¬ 
ze tjqdq mile widzani w zbiorze 
poffenjalnych uzytkownikow Be¬ 
hind The Magic. 

Program jednak to za malo 
\ powiedziane, Zapowiada 
r siq iscie fantastyezna 

uczta, petna nigdzie indziej 
nie udostqpnianych niespo- 

dzianek, informaeji, wiadomo- 
sci nawiqzujqcych scisle bqdz 
tylko ogolnikowo do tematu 

rzeka jakim jest film (i seria 
x gier] „Gwiezdne Woj- 

X ny". Chlopaki z Lu¬ 
cas Arts obie- 

cujq wiele 

■ 

m 

smacznych 
kqskow, ktore 
powinny wprawic w 
zachwyt wielu swirniqtych 
na punkeie Star Wars osobni- 

t kow. Do dyspozycji zostanie 
k oddanych dziewiqc interak- 

ttywnych sekcji pozwalajq- 
tcych na wlasnorqcznq 

^eksploracje po wszech- 
swiecie Star Wars, 

nowinki zza seen pla- 
ju fllmowego oraz 



ogolnie rzecz ujmujqc: b?dzie 
mozna spojrzec na wykonujq- 
ce kawal dobrej roboty r?ce 
twdrcow. Wyglqda na to, iz 
sporo miejsca postanowiono 
podwi?cic technologii oraz 
technicznym zagadnieniom, 
ktore [z czego doskonale kaz- 
dy fan Gwiezdnych Wojen 
zdaje sobie spraw?), sqjednq 
z gtownych przyczyn zazar- 
tych dyskusji zarowno w Sie- 
ci jak i w spotkaniach twarzq 

cala masa innych niespodzianek 
powodujqcych „wywat szczeny" 
na biurko, kraw^znik czy innq, 
najblizszq powierzni? plaskq. 
Gl?bsze przedarcie si? przez 
materialy prasowe uswiadomi- 
ty mi, iz na dwoch CD, gtodni w 
wiedz? uzytkownicy, b?dq mo- 
gli zapoznad si? ze szczegolowq 
charakterystykq gtownych oraz 
pobocznych postaci, opis roz- 
nych swiatow oraz lokacji waz- 
nych i zapisanych na state w hi- 
storii Gwiezdnych Wojen, 
tqcznie z rozbudowanym dzia- 
tem zwanym Behind the Sce¬ 
nes. Stanowi on nie byle jakq 
gratk?, w ktorej zawierac si? 
bqdq przebtyski z planu filmowe- 
90. przedstawienie ekipy pracu- 
jqcej nad wszystkimi cz?sciami 
trylogii, procesy powstawania 
efektow specjalnych, a takze 
zdjqcia probne aktordw czyli 

w twarz. Przedstawienie 
wszelkiego rodzaju broni, pojaz- 
dow, wynalazkow technicznych 
oraz niebywale atrakcyjnie za- 
powiadajqca si? interaktywna 
podrdz po terytorium Falcon 
Millennium - z narracjq same- 
go C-3P0 - powinno wielu z 
Was przypiqc do monitorow, 
tym bardziej, iz wszystko oczy- 
wiscie ukaze si? na ekranie z 
petym wykorzystaniem dobro- 
dziejstw grafiki 3D. 

Mysl?, iz od momentu ukazania 
si? tej wielce atrakcyjnej dla 
wielu z was zapowiedzi, z nie- 
cierpliwosciq rozpoczniecie wy- 
patrywanie oraz szczegolowq 
eksploracj? potek sklepowych, 
aby przypadkiem nie przegapid 
premiery tej zapowiadajqcej si? 
dosd atrakcyjnie, jedynej w 
swoim rodzaju, rozbudowanej 
bazy danych czy wr?cz encyklo- 
pedii ocierajqcej si? o szeroki, 
nigdy nie konczqcy si? temat 
Gwiezdnych Wojen. ■ 

W“ift 
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odnotowama, To si? po prostu rue miesci w glowie... 

A nie wiem czy wiecie, ale na ZX wyszly tez (m in ) 

gry: PRINCE OF PERSJA, MORTAL KOMBAT 1 & 2, 

STREET FIGHTER 2, UFO (X-COM) 1 & 

2,CIVILIZATION i WARCRAFT!!! 

•NIE TRAC GLOWY! 
H E D.Z. to dose dziwna, ale fajna gra z Hasbro 

Interactive, w sam raz dla zwolennikow gatunku 

action/arcade z delikatnymi wgtkami 

strategieznymi, Opowiada o przygodach 

wielkoglowych „hed-zdw", czyli przedstawicieli 

obcej rasy, ktdrzy w sobie tylko wiadomych celach 

odwiedzili Ziemi? W kazdym razie wynika z tego 

nieliche zamieszanie. Gra oferuje grafik? 3D z 

supportem akceleratorow, 225 „h,e,d z-ow" do 

wyboru (!) i wyglgda calkiem sympatyeznie... 

Wi?cej informaeji na http://www.hedz com 

•02 INTERNETOWY^ 
ID zamierza wydac Quake II Internet Pack No, 1: 

Extremities. Zestaw zawiera najlepsze MODy 

stworzone przez graezy internetowych (choc nie 

tylko - b?dzie tam tez co nieco ciekawostek o Quake 

3: Arena) 

•PRINCE COLLECTION 
Mindsacape planuje edycj? Prince of Persia Limited 

Edition Zestaw zawiera Prince 1 i 2 oraz 12 

minutowy film o tym jak tworzono gr? Prince of 

Persia 3D 

• SZUSUJEMY! 
N'arciarze nie sg specjalnie rozpieszczani przez 

autorbw gier. Tym bardziej powinni ucieszyc si? z 

wiesci, iz Sierra Sports zapowiada Skiing-1999 

Edition Cgdy to czytacie, gra juz powinna bye w 

sprzedazy) Co nowego? Nowe opeje gry: m.in. 

freestyle skiing, hot-dog mode, extreme skiing, a 

ponadto akeja dzieje si? na gbrach Dynamix i Sierra 

(hymmm, nie ma ich w zadnych atlasach;)), gdzie 

mamy do dyspozycji 5000 akrbw terenu. 

•NIEZLE TEMPO 
Knights and Merchants juz w ciggu pierwszych 

tygodni od momentu ukazania si? na polskim rynku 

He], hej, hef!!! Sokolyli! 

Ostalnimi czasy laksiedzie- 

je na rynliu symiilalordw, 

zb w prawie 

lejiiej produkcji inozeiny sobie 

politic saniololein F-2Z lull F- 

16. (Go harilziej oi'yyiimlni ser- 

wujpnaiiiF-18.) Autorzy wprost 

przescigajp sip w pomyslacli, 

ally zacbpcic lias ilo wcielenia 

sip w pilola F-16 po raz lio- 

dajze seliiy i slo pierwszy... 

Mielismy juz F-16 realistyezne, 

zrpcznosciowe, liilurystyczne, 

zrpczooscioio-realislyczne, 

F-1G nail li'akiem, F-1B imd 

Korea, F-16 nail Rosjq, F- 

16 nail IVIorzein Srodzioin- 

nym, F-1B nad pnstynia.Jyro- 

zalll Czy naprawdp nie mozna 

si? juz w czasie gdy rip. a 
feerii Need For Speed tba, 
nawet o pierwszym NFS) 
nikt w komputerowym 

swiatku nie sfyszal. Wtedy tez 
ukazaly si? pierwsze screeny, 
ktore po prostu szokowaly. Te- 
ren wyglqdat w nich jak na zdj?- 
ciu! CAIbo jak dzisiaj w byle ja- 
kiej grze wykorzystujqcej akce- 
lerator. Kto wie, moze autorzy 
czekali z wydaniem gry do cza- 
su az na rynku pojawi si? sprz?t 
mogqcy jej podolac?) 

ma maszy- 
ny w locie. 
Duza cz?sc 
wchodz?- 
cych dzisiaj 

na rynek „re- 
alistycznych" sy- 

mulatorow nie do- 
rownuje modelem lotu Falcono- 

Wmmmmitfyi 
}■■■*-j 

sprzedal si? w ilosci ponad 8000 sztuk. Woow! 

•ZAGRAC JESZCZE RAZ... 
...w te same gry? Troch? to nudne No, chyba ze 

firma wyda np jakis dysk z dodatkowymi misjami, 

upgrade etc. Wtedy to co innego Dlatego fani 

Rednecka mogq sprbbowac swoich sil w packu 

Redneck Rampage: Possum Bayou, a maniacy 

Carmageddon pojezdzic w Carmageddon: High 

Octane. 

•SMIERC SIR-TECHA 
Jedna z najstarszyeh (prawie 20 lat na rynku!) i 

wielce zasluzona firma Sir-Tech odeszla wlasnie w 

niebyt. Powodem jest coraz wi?ksza konkureneja 

na rynku, rosngee koszta produkcji gier oraz 

tendeneja do dominowania rynku przez pot?zne 

zrobic symolaloro jaklejs Innej 

maszyny? Gdzie A10, fl-7 Cor¬ 

sair, A6 Intruder, Mlyl, Suchoje 

i wiele innycli? (Swego czasu 

oioioi ululiionym liyl synnilalor 

Su-25.) Pauowie piloci, uezeij- 

my iniuiilp ciszy zapowieilz wy- 

danla kolejnego syiniilatora FI 6! 

tUKASZ BONCZOL ' 

Spokojnie, na szcz?scie nie jest 
to ,,jakis tam" symulatorek, 
lecz kontynuaeja kultowego Fal- 
cona 3.0. Swego czasu byl to 



nie nastawiajqcych recenzenta 
rzeczach (z ktorych polowa po- 
zostajetylko na papierzeh Jaka 
okaze si? ostateczna wersja 
gry - zobaczymy. Na razie 
zegnam was z nadziejq, iz nie 
b?dzie to kolejny^ nudnawy-sy- 
mulator F-16. Zegnajqc si?p 
zycz? wszystkim takiej samej 
ilosci Iqdowan co startow. ■ 

I UIWUII 1.U 

Mmpms 

W dostarczonych mi materia- 
lach pnasowych nie ma wpraw- 
dzie zadnej wzmianki o grafice 
czy engine gry, ale po scre- 
enach od razu widac, iz system 
graficzny wykazuje ogrcmne 
podcbiertstwa z tym. jaki stosu- 
je w swoich symulatorach inte¬ 
ractive Magic. jednak nie 
grafika ma zwa!i£ wszystkich i 
n6g Zanieszczony w nowym 
Falconie system dynamicznego 
generowania kempanii ma zje£6 
podobne rczwiqzariia ze wszyst- 
kich dotychczasowych symula- 
tordw na Sniadanie, I momen¬ 
tum rozpocz?cia gry komputer 
f ozmie^ci na mapie Pdlwyspu 
Koreariskiego sily wlasne i nie- 
przyjacieia, poczym i kazdg 
uplywajqcq sekundq ich pozycja 
ma illegal zmianie Eoczywi^cie 
zgodnie i prawidfami rzfjdztjcy- 
mi prawdziwtj wojnqk Juz po 

chwili zacznq naplywac komuni- 
katy z roznych stron frontu, 
rozpaezliwe krzyki atakowanych 
znienacka pilotow, dyrektywy z 
dowodztwa, ktore stara si? pa- 
nowac Pad sytuacjq i zaplano- 
wac jakqs obron? itp* Zegar 
wciaz bije, a od ciebie, drogi 
graczu, b?dzie zalezato, czy sily 
sojusznicze zostanq zniesione z 
powierzchni Ziemi. (Oczywiscie 
jestes tylko matym trybikiem w 
wielkicj wojennej maszynie i 
moze si? zdarzyc, iz mimo ze 
wygrasz wszystkie potyczki, to 
i tak z powodu np. bl?dow do- 
wodztwa kampania zostanie 
przegrana, W swiecie Falcons 
4.0 wszystko jest mozliweO 

I^dzie, wcdzie i w powietrzu 
P^riuje total ny chaos bitewny, 
jezeli tiik to mi wolnc nazwad. 
Obok ciebie inne wrogie i sprzy- 
noerzone maszyny wykonujf) 
swaje wfasne misje, atakujq 
cele okazyjne,.. Linia frontu 
^micrua si? i minuty na minut?. 

ktory jeszcze przed 
cnwil^ tjy| vv r?kach ^naszych" 
rn°^e ^ okazad siedzibq mobif- 

1fVyrzutni AA, be przeciwnik 
go szybkim rajdem dywizji 

P^RCernej i teraz walk! toczq si? 
Par? ladnych mil dalej, 0 narze- 
kaniu oa monotoni? zedaA i 
nut*S nie b?dzie mowy. Przed 

calkiem standardowe za- 
takie jak eskorta bom- 

bowebw, wspiersnie prqcych 

mulowaniu takich aspektow jak 
uszkodzenia celow naziemnych 
podezas bombardowania, wzi?- 
to pod uwag? niespotykanq do- 
tychczas liczb? ezynnikow. Fala 
uderzeniowa, poprzednie 
uszkodzenia celu, trafienia bez- 
posrednie, trafienia posrednie, 
deszcz odlamkow - to tylko nie- 
ktore z nich. 

Na zakonezenie wypada napi- 
sac, iz odnioslem wrazenie, ze 
zapowiada si? calkiem niezly sy- 
mulator. Co dziwne, w materia- 
iach prasowych nie znalazlem 
zadnej paplaniny o niesamowi- 
tych efektach swietlnych, 
oszotamiajqcej grafice wspoma- 
ganej przez akceleratory i tym 
podobnych, od razu sceptycz- 

na przod wlasnych wojsk Iqdo- 
wych, przechwytywanie, pa- 
trolowanie, niszczenie pasow 

startowych, precyzyjne ataki 
na tyfy wroga... Ale b?dzie tez 
i cala masa atrakcji w postaci 
misji szpiegowsko-zwiadow- 
ezyeh, podezas ktorych b?dzie- 
my robic zdj?cia instalacji na¬ 
ziemnych. No i cos dla konese- 
row - zadania typu „Dzika tasi- 
ca", polegajqce na likwidowaniu 
doskonale zakonspirowanych 
staeji radarowych i stanowisk 
obrony przeciwlotniczej. (Nie- 
wtajemniezonym powiem, ze 
podezas tych misji niejedno- 
krotnie b?dziemy robili za przy- 
n?t?.) Duzy nacisk polozono na 
odwzorowanie wszelakich mo- 
deli fizycznych. Nawet przy sy- 

firmy, dysponujqce znaeznie wi?kszymi 

mozliwosciamifinansowymi. Szkoda.. Ale bez paniki 

- Jagged 2 i Wizardry B nie sq zagrozone, gdyz 

kanadyjski odlam firmy nadal ma si? dobrze. 

•FATUM NAD PREY 
Ta gra nie ma jakos szczqscia do producentow Juz 

raz odszedl od 3D Realms producent tpierwszy), 

potem cz?sc zespolu autorskiego przeniosla si? do 

konkureneji. Teraz wszystko wskazuje, ze team 

zubozy si? o drugiego juz producenta, zas - jakby 

tego bylo malo - glowny programista rowniez ma 

wyraznie dose Preya. Zatem data premiery tej 

produkcji jest w tej chwili zupelnie nieznana Miejmy 

tylko nadziej?, ze kiedys si? ukaze! 

•MEU 2000 
Oto kolejny symulator walki komandosow (w 3D), 

tworzony przez firm? MAK Technologies w scistym 

wspoldzialaniu z , armiq USA (tj. US Marine 

Corps) Gracz wciela si? w rol? oficera 

dowodzqcego specjalnym oddzialem marines, 

liczqcym okolo 200 ludzi, Gra pomyslana jest przede 

ws/y.r;kim (Jo zabawy w trybie multiplayer - kolejni 

• Q: • ujq swe meisca w strukturach 

rip. major f ozkaze .zdobyc wzgorze 

C-IT', poruezmey wyslq plutony do akcji, 

przydzielajqc im konkretne zadania, kaprale ze 

swoimi druzynami zacznq szturm... ciekawe czy i 

stanowiska szeregowedw b?dq do obsadzenia? 

Ale swojq drogq - ciekawy pomysl i oryginalna idea 

[dodajmy, ze program pierwotnie mial rzeczywiscie 

sluzyc do szkolenia marines, stqd b?dzie bardzo 

realistyezny pod kazdym wzgl?dem) 

•HM&M 3 0P0ZNI0NE 

Premiera trzeciej cz?sci cyklu Heroes Might Si 

Magic zostala niespodziewanie i bez podania 

przyezyn przesuni?ta na luty 1999. 

•JAGGED 2 TEZ! 
Jagged Alliance 2 rowniez nie pokaze si? w 

zapowiedzianym terminie, Ponoc autorzy nie mogli 

dogadac si? z dystrybutorem i poszukujq wlasnie 

nowego. Nowa data premiery mowi cos o poczqtku 

roku 1999. 

•CO PO RAINBOW SIX9 
Ludziska z Red Storm nie proznujq. Po 

rewelacyjnym Raibow Six proponujq nam RTS o 

nazwie Dominant Species. Gracz wciela si? w 

przywodc? rasy Obcych, ktorych planeta jest 

kolonizowana.., przez ludzi. Przy czym wsrod 

Obcych istniejq dodatkowo zwalczajqce si? 

frakcje . Wiadomo, iz do dyspozycji graeza oddano 

blisko 3D rodzajow Obcych, a ponadto gra zawiera 

wbudowany edytor misji. Jak dobrze pojdzie, to na 

CD znajdziecie demko tego programu. 

•QUAKE THE OFFERING' 
To nic innego jak kompilaeja oryginalnych misji 

Quake i dwoch oficjalnych packow [Scourge of 

Armagon i Dissolution of Eternity) Najbardziej 

powinni ucieszyc si? z tego zestawu maniacy 

deathmatchow. 

•A JEDNAK JEST! 
Calkiem niedawno zamiescilismy newsa, ze nie 

b?dzie zadne| encyklopedii Star Wars na CD i ze 

wszystkie pogloski to tylko ploty A tu masz - 

okazuje si? jednak, ze b?dzie ,. Juz jest! Star Wars: 

Behind the Magic jest juz dost?pny w USA i ma 

wkrotce trafic do Europy Encyklopedia poswi?cona 

jest glownie pracom nad tworzeniem Gwiezdnej 
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Trylogii Zawiera panad pol godziny sekwencji video, 

liczne pliki audio, okolo 2000 fotografii i wykonane 

w 3D modele poiazdow 

•RESIDENT EVIL 2 
Capcom zapowiada rychlq konwersj? tej gry z PSX 

na PC Powinna si? ona pojawic w lutym 1999 i - 

jak obiecujq autorzy - fanom pierwszej cz?sci z 

wrazenia spadnq spodme 

POLATAJCIE! 
W grze Fly1, autorstwa Terminal Reality Gra to 

cywilny symulator lotu - i ma zdeklasowac 

wszystko, co do tej pory podniecalo 

komputerowych pilotdw Premiera juz wiosnq 

1999 A czego mozna Dczekiwac? Otoz: 9000 

lotnisk i ponad 200 krajow do odwiedzenia; 

aktualizacji - przez siec - pogody nad danym 

terenem na takq jaka tarn obecnie panuje [z 

dokladnosciq do pal godziny!) 50 000 mil 

kwadratowych dost?pnego terenu Multiplayer z 

komunikacjq glosem Hiper-super realistyczne 

cdwzorowanie parametrow samolotow i ich 

HBnptrz; podobnie jest z modelem lotu To tylko 

fragmenty naprawd? pot?znej listy atutow tej gry 

Kurd?, faktycznie robi wrazeme! 

•KOLEJNA KONWERSJA 
THQ zamierza przekonwertowac z konsoli na PC gr? 

WCW Nitro Sq to zmagania zavvodowych 

wrestlerbw Produkcja ta powinna juz lada dzien 

trafic do sklepow 

•NAJSZYBSZY PROCEK? 
Nast?pcq Pentium 2 ma bye procesor o nazwie 

Foster i pojawi si? w roku 2000 lub 2001 Jak jest 

szybki? hm, jego zegar „tyka" z szybkosciq 1 GHz 

(1000 Mhz!11) Granyi 

•DAWN OF DARKNESS 
To krzyzdwka industrialnego i magieznego fantasy 

(cokolwiek to mialoby znaezye), bazujqca na engine 

Quake 2 A jak wyglqda - zobaezeie sami 

•MAD MAX INACZEJ 
Rogue Trip, vvydawana przez GT Interactive, trafi 

w gusta milosnikow tego cyklu filmdw, jak i tez tych, 

ktdrzy lubiq polqczenie samochodowek i nawalanek 

Producent chwah si?, ze gra ma bardzo mezwykty 

i mroczny klimat oraz nadzwyczaj wysokq Al 

Cm nigiljf Hie zainlrygowato wee to. a ml raw zaisinienta 
Diahlo „wzDrcowy" (ilia iiaprawile wielutwoi’eow CompRPG) 
wizGi'imek grp lego typv na (Jofirs) sprang zamknql si? w 

Dsnbie Jistrza"? Kazdy uwazny obserwalor komputerowego swialka 
wrgcz mnsial zauwazyc, ze coraz to wigksza liezba gier jest tak 
w ogole, jak i w szczegblach - przyrownywana do Diablo z jedoego 
tylko powodo: po proslu oie sposob wymyslic oiczego iooego. Ich 
jokrewienslwo" jest oazbyl wyrazne! Dobrze to czy zle - oie oioie 
rozsgdzac, to kwestia upodoban kazdego z nas... Dla tych jednak, 
ktdrzy az zaiskrzyli sip na mysl o oowym,.Diablo", oiosg pooiyslng 
(mam nadziejp) wiesc: oto lodzie zgromadzeni w Cinamatix majq oa 
rozkladzie grp, hlora do rodzinki „diablgtek" dopasowuje sip wrpez 
idealnie. A imip jej Revenanl. 

Gem.ini 
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Co dokladnie oznaeza okresle- 
nie tego produktu jako „wyro- 
bu diablopodobnego”? Ano, w 
skrocie: jest to gra klasy Ac- 
tion-RPG (walka w czasie rze- 
czywistym i te sprawy,,), z 
niezwyklym bohaterem, wzro- 
stem wspdlczynnikdw, grafikq 
w rzucie izometryeznym i... sil- 
nym naciskiem polozonym na 
tryb multiplayer, Malo? A do 
tego jeszcze 
mepre- 
cy- ^ , 

d 
;V 

Jednak tylko pozornie: nasz bo- 
hater wprawdzie zostaje zawe- 
zwany, aby uwolnic porwanq 
cork? Lorda Wojny, lecz... Nie, 
tu rowniez trzeba od poczqtku 
Tak wipe: swiat - Ahkuilon. Byl 
calkiem przyjemnym miejscem, 
dopoki elity wspanialej cywiliza- 
cji nie zaczply mieszac sip w 
rzeezy, ktorych nie sposob zro- 
zumiec, a co dopiero - ujarzmic 
Skutki ,, uwolnienia>r tych 
ogromnych, blizej niesprecyzo- 
wanych sil odczuwalne sq po 
dzis dzien Po dzis dzien, a wipe 
stulecia pozniej,,. Obecnie kul- 
tura Dawnych to jedynie wspo- 

nym z martwych (sic!), pmi 
jednego z Warlordow. przed 
stawicielem tej dawnej cywilizi- 
cji! Slowem: dziwnym zrzcjdze- 
niem twdreow - drogi graezu- 
juz od poczqtku jested martv\$! 

Kolejny z zapowiedzianych vje 
wstppie punktow t,nawigacyj- 
nych" tego przed-w-glqdu - fan- 
tastyezna, niezwykle sugesty\Jy- 
na grafika w rzucie izometryez¬ 
nym [jak w Ultimach czy... ijo 
wlasnie - Diablo]. Dzipki temu 
jednak Coraz oczywiscie fakto- 
wi, ze plansze rysowane bJfy 
odrpeznie] jest ona niezwykle 

zyjnie Zacznijmyzatem od po- 
czEjtku, od pojpcia „action- 
rpg" Action -zrozumiafe. Role- 
playing game natomiast , Czy 
to nie to pojpcie wykorzystywa- 
ne jest zwykle przy opisach 
dziejow bohaterow, ocalajq- 
cych niewinne ksipzniczki i [w 
mipdzyczasie] ratujgcych swiat 
od kolejnych niemilych niespo- 
dzianek? Tak, to chyba to. Nie 
sposob tez nie przyznac, ze nie- 
zbyt daleko odbiegl Revenant 

od tego banalnego w istocie 
' rzeezy schematu 
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mnienia ludzkosci, ktdra - 
az nadto odczuwszy cipza- 
ry konfrontaeji z nieprzy- 
jaznym swiatem [tylko 
wulkany i potwory.J - 

V li t 
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stfoczy- 
la sip „pod 

^ skrzydlami" 
trzech Warlordow 

[Panow Wojny). No i 
pipknie, gdzie jednak 
w tym wszystkim 
miejsce dla naszego 
herosa? I co znaeznie 
istotniejsze - kimze 
on? Fla, i tu niespo- 
dzianka - ten Nasz - 
Locke - jest przyzwa- 

szczegolowa! Oczywiscie wei^z 
mowa o samych „tlach" - roz- 
mieszczone na nich obiekty 
juz peine 3D. Co wipcej: stwd- 
rzone przy wykorzystaniu tec^i- 
niki motion-capture majq spra- 
wiac wrazenie calkiem rzeezy- 
wistych! Oczywiscie nie sposob 
osiqgnqd tego efektu 
Muczlowieczenia" (i „upotwO' 
rzenia" - bo i tej gorszej stroijy 
swiata rowniez sip to tyczy.B 
„wnptrza obiektow". Tyrn 
ostatnim jednak chyba n|e 
mamy sip co przejmowac. Wjf- 
daje sip bowiem, ze zostato tjo 
zrobione tak dobrze, jak tylko 
mozna - przykladem moze bye 
zachowanie ludzi w karezm e 
(gospodzie, zajezdzie...], cjo 
ktorej wchodzi Locke. Ludzie W 



niej Mq rozmawiBC ze sob? 
nawzajem, pic ale [mocne bry- 
tyjskie piwo), grac w rzutki... 
Rozmawiajqc z nim, odwrocg ku 
naszemu herosowi glow?... A to 
jest cos, gdyz „uszczegolowie- 
nie" samego modelu postaci po 
prostu poraza! Tu dowodem 
moze bye to, ze jesli Locke znaj- 
dzie par? stalowych „pantofel- 

zostali - cechujq si? ponoc po- 
razajgcg Al. Na szcz?scie dla 
zm?czonych bohaterow istnie- 
je mozliwosc przemykania si? 
obok zaczajonych przeciwnikow 
(nalezy jednak miec na tyle 
szcz?scia, by zauwazyc ich 
szybeiej niz oni nas.J. A to 
maze bye problem.,. I po raz 
kolejny, na szczpscie, wspierac 

kow" i b?d? one nan pasowac - 
graez zobaezy je nie tylko w 
ekwipunku, ale i na nogach na- 
szego bohatera! Przypomina si? 
natychmiast tprzez dzialanie 
zasady kontrastu) Ultima VIII, 
gdzie Avatar, mimo iz pozornie 
w pelnej zbroi i helmie garnez- 
kowym, paradowat z poczqtku 
w.. samych slipach! 

Zresztq - jesli juz chodzi o za- 
chowanie realiow swiata Ahku- 
ilon [jesli w ogole mozna mowic 
o nich w przypadku swiata - jak 
by nie bylo - fantasy), to... No 
co tu duzo mowic - wystarezy 
nadmienic, ze w podziemiach, 
podezas walki z ciemnolubnymi 
„potworzami" niesiona pochod- 
nia b?dzie dzialac na nasz? ko- 
rzysc - nieprzyzwyczajone do 
intensywnego swiatla slepia 
monstra b?d? dluzej lokalizowac 
naszego herosa! Osobiscie zas 
dla mnie najwymowniejszym 
probierzem „rzeczywistosci" 
przedstawionego swiata jest 
to, ze wszystkich NPC-ow b?- 
dzie mozna... prdbowac ukatru- 
pic! A tak - nie ma nietykalnych! 
Ago?! 

No ale - padio cos o walce... He 
- toezy si? ona w czasie rzeezy- 
wistym w otoczeniu, w ktorym 
dal zaskoczyc si? (lub zaskoczyt) 
nasz bohater. Przypomina ona 
troch? wspomnian? juz Ultima 
VIII - przejscie w tryb walki, 
wybor [w real-time? eee!) cio- 
su (w miar? uplywu czasu Loc¬ 
ke b?dzie przypominac sobie - 
umysl naszego herosa to po- 
czqtkowo istna tabula rasa, 
wraz jednak z rozwojem wypad- 
kow przypomni sobie co bardziej 
uzyteczne zdolnosci - mocniej- 
sze kombinaeje tychze) i... Ano 
wlasnie - i trafienie, b?dz wca- 
le nie; jego przeciwnicy bowiem 
- tak ci humanoidalni, jak i po- 

naszego herosa b?dzie Moc 
Magii - opartej na talizmanach. 
W kazdym z nich zakl?ty jest 
jeden typ magii - ognia, lodu, 
ruchu i tak dalej... Zestawianie 
talizmanow pazwoli Locke'mu 
na rzucanie zroznicowanych 
czarow (cos na ksztalt Final 
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graezy „rdznych wyznan i prze- 
konan" - tryb multiplayer! I to 
zarowno w swej odmianie ko- 
operatywnej, jak i.. che che - 
deathmatchowej! W obydwu 
dost?pnych jest trzech nowych 
bohaterow (skqd ja znam ich 
imiona.J: Bayne - ex-zolnierz; 
przyslowiowy ..pancerny”; Na¬ 
varro - szaman-czarownik z 
pot?znym, acz odrobin? kapry- 
snym potencjalem magieznym; 
wreszeie Morganna - zabojezy- 
ni (YeeS!), ktorej zawod wy- 
uezony ujawnia si? w tym, ze 
przy ataku od tytu zadaje do- 
datkowe obrazenia! Nawiasem 
mowige, kolejne postacie (oraz 
potwory i zestawy przedmio- 

Revenanl 
Cinematix/Eidos 

Fantasy VII) - dla przykladu: 
ogien w potqczeniu z ruchem da 
znaeznie wipkszy zasi?g efek- 
tywnyezaru. Jaktojednakma 
si? do samej walki? Ano - zno- 
wuz jak w Diablo - w Revenant 
zawarta ma zostac rowniez 
opeja przygotowama najpopu- 
larniejszych, najbardziej lubia- 
nych, upodobanych i co za tym 
idzie - blyskawicznych czarow! 

I wreszeie - ostatni z punktow 
..wycieczki" po nieistniejgcym 
jeszcze Revenant - wspomnia- 
ny nacisk na ukochany przez 

k\\ 11 

tow) majq bye dodawane [me- 
todq downloadu) juz po premie- 
rze gry 

Wrdcmy jednak na moment do 
multiplaya - warto bowiem 
wspomniec rowniez i o tym, ze 
przy odrobinie dobrej woli moz¬ 
na nazwac go inteligentnym! 
Tak, tak - w sytuacji gdy do gry 
postanowi? dolqczyc twoi przy- 
jaciele [do czterech osob na- 
raz), giera dopasuje si? do 
zwi?kszonej ilosci „dobrych" - 
tu doda jakiegos potworka, tarn 
ujmie przedmioeik, owdzie 
wreszeie zmieni tresc wypo- 
wiedzi ktoregos z NPC-ow... 
Aha - Non Player Characters 
reaguj? odmiennie na kazd? z 
wspomnianych postaci! 

Podsumowujqce zdanie moze 
bye tylko jedno: tak wiele na- 
raz! Dodajmy: tak wiele zna- 
nych skgdinqd elementow ze- 
stawionych w jednej pozyeji. 
Czy to jednak zagwarantuje 
Revenant powodzenie na mia- 
r? „niedosciglego" Diablo? Bez 
wqtpienia bowiem produkt Ci- 
nematix, oprocz tego, ze jest 
specyficznym holdem, to nic 
innego jak atak na szaniec, w 
ktorym bezpiecznie dotychczas 
kryje si? [kryje? alez on calkiem 
niezle si? miewa!) Diablo! He, 
pozostaje nam jedynie zyczyc 
[sobie), by atak ten by! jak naj- 
skuteezniejszy! Ostatecznie - 
jesli ma bye lepszy - to niech 
b?dzie! ■ 

komputerowych oponentow A w tie b?dq lecialy 

ostre kawalki rozmaitych zespoldw - np The 
Mighty Mighty Bosstones 

•KUP PAN ENGINE 

Firma 3DD wiqze duze nadzieje [finansowe) ze 

swoim engine Requiem, ktory zamierza udost?pniac 

(naturalnie za solidnq kas?l innym producentam 

gier Co moze ten engine: wyswietla 1 B-bitowg 

grafik? 3D, wzbogaconq o mas? efektdw swietlnych 

z szybkosciq dochodzqcq do 60 fps! 

•STAR CONTROL 4 
Gra byla juz dawno zapowiadana a tu nagle 

Accolade wstrzymala nad niq prace na 

nieokneslony czas Jak zwykle poszlo o to ze gra 

nie wyglqda tak, |ak powinna wyglqdac porzqdna 

gierka pod koniec 1998 roku A przy okazji Accolade 

zamierza pozmiemac co nieco w jej zasadach itp 

Czyli w sumie jest jednak jakas szansa na |ej 

premier?? 

•BLOOD 2 
Gdy czytacie te slowa Blood 2 to lie wszystko 

poszlo tak, jak zaplanowano] mial |iiz swoiq 

premier? Zanim jednak trafi na Wasze komputery 

- jeszcze jeden screen na zaostrzenie apetytu 

•HANDELEK W KOSMOSIE 
Ci, ktorzy lubiq handlowki, na pewno kojarzq takie 

gry jak Zapitalism czy luzacki Gazillionaire 

(handlowka z poczuciem humoru - rzadkoscl] Ta 

sama firma, LavaMind. stworzyla wlasnie trzeci 

tytul w tym stylu: Profitania Deluxe Akcja dzie|e 

si? wspdlczesnie na Zienn - graez wciela si? we 

wlasciciela malej fabryezki, ktory ma wielkie 

embieje Program ukaze si? lada dzien 

•PROFI MUZYCZKA 
Wiecie kto napisal muzyk? do m in Armageddonu i 

obu cz?sci Mortal Kombat [naturalnie mowa tu o 

filmach. nie grzel? Facet nazywa si? David Farmer 

A czemu o nim wspominamy? Gosciu majstruie 

bowiem soundtracki do gier Black Isle Podobme 

zresztq jak Paul Mencini (muzyka do Babylon 5) 

Uslyszymy je m in w Fallout 2 i Planescape: 

Torment Ponadto obaj maczali paluchy przy 

tworzemu efektdw dD Baldur’s Gate 

•KIJEM W PILK^ 
Walniemy w nowej grze VR Sports, czyli VR Baseball 

2000 Giera jest o tyle warta wzmlanki. ze robiona 

jest na engine Messiaha 

•NOWY SIDEWINDER 
Nazywa si? Sidewinder Freestyle Pro i reaguje na 

ruch graeza za pomocq detektordw ruchu Komec 

z kabelkami? 

•XEON ZAWODOWIEC 
Intel przygotowuje nowqwersj? Pentium 2, zwanq 

Xeon, taktowanq zegarem o cz?stotliwosci 45D 

Mhz 



Recenzje B4 

dochodzq F/A-117 i F-22, a na koricu 

rewelacyjny Su35. Szkoda, ze sama rozgrywka 

jest tak ..ptytka", poniewaz program posiada 

calkiem nieztq... 

Grafik?! Jest ona przede wszystkim plynna 

[gratem na PII 300 Mhz 64 MB ram i Voodo 

Rushu], ale do czasu. Jezeli bowiem w 

pierwszych misjach nie bylo mowy o 

jakichkolwiek zaciachach, to pozniej bywalo 

rdznie. Teren jest plynnie pofaldowany i robi 

dobre wrazenie, za wyjqtkiem miast. fcWre 

przedstawiono za pomocq pleskiej tekstury, 

Szwankuje przede wszystkim jej skafa, co 

owocuje tym, zs gdy lecrmy nisko, to odnosimy 

wrezenie jakby rozpi?ta&d skraydel naszego 

samolotu wynosila trzy przecznice, Wszelkie 

cele powietrzne wykonano naprawd? starannie 

i niewiele mozna im zarzucid. Pi^knie 

i naturalnie wyglqdajq tez wszelkie eksplozje. 

Dzwi?k nie cechuje sij? niczym szczegolnym. 

Pilot siedzqcy za ste'rami naszego samolotu 

bez przerwy sypie jakimis luzackimi 

komentarzami, ktbre po pewnym czasie 

zaczynajq si? powtarzac, i tym samym mogq 

co poniektdrych doprowadzid do szewskiej 

pasji. Co ciekawe, czasami mozemy tez 

uslyszec nawijajqcych na naszej cz?stotliwosci 

nieprzyjacielskich pilotow, ktorzy pragnq nas 

wyprowadzic z rownowagi. Co zadziwiajqce, 

wszyscy oni znajq dbskonale angielski (chociaz 

nad akcentem to mogliby troche 

popracowac:). 

Co tu duzo mowic. Gierka robi naprawd? dobre 
wrazenie, ale jedynie na poczqtku. Zbytnie 
uproszczenia nie wyszty jej'na dobre. Ciqgle nie 
mog? si? oprzec wrazeniu, ze byta robiona z 
myslq o konsoli. W sumie to mozna w nig z 
przyjemnosciq pograc, w ramach relaksu - ale 
jak si? jq przegapi, to tez niewielka strata. ■ 

'ifc Froducent: 
fcWonlc Ajls/C^rybdis 

Wymagaiua: 
win 95^8: 
CO'Hnm X4, SVGA, karla mu? 

Dyslrybutnr: 
IPS 
ii:i.(ti3J) w.y.m 

Internet: Fighter PHQUQin 

Fighter Pilot 
Mysliwski lot 

Juz kiedy naczelny wrgczal mi ly gierkg, miatem zle przeczucia. Tytul 
wydawal sty jakiit laki dziwny. Przywyklismy juz do tego, ze porzgdne 
symulatory na PC maja w lytule cod, co od razu kojarzy sip z dang 
wojng Ink samolotem. A la co? „Pilol MySliwca". Fighter Pilot nie Jest 
tytolem pasujgcym do rasowego aymnlatora, lecz raezej do... 

SfeEBBi, 

doskonale, ze po wystrzeleniu takowych nie 
trzeba praktyeznie robic zadnych unikow. 
Musiatem chwileczk? odpoczqc po tym szoku. 
Spokoj nie trwal 
jednak dtugo, 
szybko zjawity si? 
kolejne Suchoje, 
a ja strzelalem, 
strzelalem... 
Kiedy na ekranie 
pojawit si? napis: 
MISSION 
COMPLETED, moj 
palec wskazujqcy 
jeszcze przez 

zaGzyna wiac nudq. Gry nie ratuje nawet fakt, 
ze latac mozemy czterema typami maszyn. Na 
poczqtku jest to F/A-18 Hornet, potem 

AIRSPEED • 

tUKASZ BONCZOL 

trzelaniny! Gdy odpalilem pierwszq 
misj? i ujrzalem mojego F/A-18 
ukazanego od tylu, niczym w grach 
TPP, moje palce od razu zacz?ty 
blqdzic po klawiszach funkcyjnych 
w poszukiwaniu widoku z wn?trza 

kokpitu. I wiecie co? Qpa! Samolot mozemy 
obserwowac ze wszelkich mozliwych uj?c, ale 
nie z kabiny. Dobra, symulator to to nie jest, ale 
moze pnzynajmniej jakas pozqdliwa hardcorowa 
wyzywka? Po chwili lotu pod luf? napatoczyta 
si? para Su-22, odpalone na slepo Sidewindery 

par? sekund 
odruchowo 
naciskat spust... 

Menu jest bardzo 
przejrzyste, 
wr?cz intuicyjne, 
a do tego przez 
caly czas przygrywa nam gitarowa muzyezka 
doskonale pasujqca do klimatu, jaki buduje gra. 
Musz? zaznaezye, ze „FP'J jest znobiony w 
typowo konsolowy sposob. Ci z was, ktorzy grali 
w takiego np. ACE COMBAT na Playstation, od 
razu zrozumiejq o co mam na mysli piszqc te 

slowa. Nie ma tu miejsca na 

U dotu: 
Kolejny raz najwiekszvm 
atulem gry jest |ej grafika... 

przekopywanie si? przez miliony paneli 

skomplikowanych opeji. Mamy kilka 

poziomdw trudnoSci, ktbre rdzniq si? 

przede wszystkim ilosciq wrogow do 

zestrzelenia i rakiet do omini?cia, a 

tylko w niewielkim stopniu takimi 

czynnikami jak prawdopodobieristwo 

unikni?cia rakiety czy trafienia w 

cokolwiek. Calkowicie pomini?to faz? 

startu i Iqdowania. Misj? zaezynamy w 

powietrzu, w poblizu stanowisk wroga. 

Realizm po prostu nie istnieje, rownie 

dobrze mozna by podmienic nasz 

samolot na statek kosmiezny, czy 

samochod, i nikt by nie zauwazyl. 

^ -m.v t 

bez najmniejsze&o problemu poradziiy sobie z 

wrogiem, i dopiero weedy moje oko spocz?lo na 

cyferce, ukaztijqeej liczb? podwieszonych rakiet. 

Wynosila ona 28 [slownie: dwadzieScia szesc! A 

do tego jeszcze masa Maverickdw!). Flar w 

naszej zabawce wystarezyloby na wypelnienie 

kilkunastu wagonow kolejowych, i sq one tak 

I 

Misji jest malo. Na najnizszym 

poziomie trudnosci gr? mozna 

ukoriezye w jeden, najwyzej 

dwa wieezory. Zadania 

ograniczajq si? do 

wystrzelania wszystkiego 

co lata, tudziez do 

zniszczenia kilku stanowisk 

obrony przeciwlotniczej 

(niszczqc przy okazji 

o co lata]. Czasem 

si? takze eskorta 

ego samolotu 

sportowego lub 

Ikoptera, czyli 

stczelanie wszystkiego 

co lata oraz obrony 

naziemnej. Na poczqtku jest 

dziecinnie latw*(}pwet na 

najwyzszym poziomie trudnoSci. EasynSW, 

easy go. Pod kontec jednak przeciwnlkdw jest 

tak absordalnie wielu, ze gra staje si? bardzo 

trudna. Nie sposob ominqc dziesiqtek rakiet, a 

pozornie nieskonezony zapas flar konezy si? 

szybko. Typow wrogow jest malo ,a teren 

monotonny - juz po pierwszych kilku misjach 

Plusy: 
* Trzy maszvny do wvcisku 
-Ladna giatika 
* Warlka aheja 

MlnLisy: 

* Realizm? Chwileczhe, 
gdzieS tu cliyba byl... 0! 
Nie ma! 

* Szybko si? midzi 

□cena: 

7 
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Intern bI: 

Plusy: 
• zachowanie lenisowych 

leallow (nazwlska I 
wyglad zawodiiMw, 

• Swielny motion capture 
(zacfiowanla 
zawodnikdw padczas 
przerw] 

udzwiekowlenie 
• mnogos t Irybdw gry 
«do 4 graczy w Necie 

Minusy: 
• nleszczeSliwa 

perspeklywa „kamer" 
• ,Mw" zawodnikdw 

□cena: 

przykfadowo: odbijanej od 
powierzchni kortu piteczki; nie 

chodzi tu rdwniez o gtosy s?dziow i 
arbitra, czy wreszcie oklaski i gwizdy 

rozemocjonowanej [a wizualnie ptaskiej) 
publicznosci. I nie mysl? tu nawet o nadzwyczaj 
sugestywnym okrzyku bolu, jaki wydaje gracz 
trafiony „gdziedtam" rozp?dzonq piteczkq, lecz... 
trzech roznych osobach komentatora! Nazwiska 
tych ostatnich mowiq zas zapewne co nieco tym 
lubiqcym i znajqcym tenia- Barry Davis, Pat 
Cash, Sue Barker... 
Czy jednak te wszystkie wspomniane elementy 
mogq zastqpic to, czego w grze zabrakto - finezji i 
zarazem precyzji ..animowania" naszego gracza? 
Niestety (dla AT] - nie! A wlasnie ten element 
(kluczowy - nie sposob zaprzeczyc) straszliwie daje 
si? grajqcemu we znaki. Dwa przyklady: odbicie 
piteczki jest kwestiq niemal czystego przypadku - 
zdarzajq si? bowiem odbicia niemal niemozliwe; a w 
chwil? pozniej nie trafiamy w prosty, wolny wolej... 
Sporym ulamkiem winy obarczyc mozna za to 
pewien poslizg, jakim cechuje si? ruch zawodnikdw 
- przyspieszenia i osiqgane padczas pokonywania 
przestrzeni kortu pr?dkosci sq zaiste imponujqce, 
lecz... no cdz - nieprecyzyjne. I drugi z obiecanych 
przykladow - ten NAJgorszy to niestety uj?cie [a 
wlasciwie uj?cia - jest ich Iqcznie 5 - rownie 
fatalnych] kamery i brak jakichkolwiek innych 
przeslanek co do aktualnej DOKtADNEJ pozycji 
pilki. To uniemozliwia w praktyce wychwycenie czy 
ta lecqca tak wolno w naszym kierunku zielona 
..kuleczka" spadnie zaraz przy siatce, czy jest 
raczej skutkiem silnego, wysokiego loba i odbije si? 
tuz przy linii koncowej. Ten mankament przejawia 
si? glownie w sytuacji, gdy rozgrywany jest mecz z 
kirns, kto umie i lubi zmieniac gl?bokosc gry - 
przykfadowo Magnusem Gustafssonem. 
No i coz - czas na podsumowanie. Otoz - jako si? 
rzeklo - Actua Tennis peretkq wsrod 
komputerowych symulatordw sportu nie jest. Nie 
oznacza to jednak automatycznie, ze jest pozycjq z 
gory skazanq na pot?pienie! Skqdze znowu!? To 
pozycja... hm... jak to zgrabnie ujqc - godna uwagi, 
lecz nie podziwu! Czy jednak polecic mozna jq 
ludziom, ktdrzy z tenisem majq wi?cej wspdlnego 
niz tylko tenisowki?! Szczerze mowiqc - nie wiem, 
Wydaje mi si? jednak, ze lpzawodowcomN 
wystarczajq rzeczywiste, ..namacalne" treningi... 
Tak po prawdzie bowiem - czy najdokladniejsze 
nawet, lecz komputerowe odwzorowanie danej 
dyscypliny maze rownad si? kilku chwilom 
obcowania z niq „na zywo'1? ■ 

Wymagania: 
MlidWS 95/98. Pi 33, -16 MB 
RAW, DiractX SO 

Producent; 
Gremlin InleranNup 

Dystrybuto 
Qp[«mus SA 

r Actua Tennis 
Actua'lna wizia tenisa_ 

Gry powslate na skulek zeslawienia stAwka jclua" i nazwy 
reprezenlnwanej przez py dyscypliny spnrtowe] zdpzyly juz na state 
tvpisad sip w ftalandarz kompulepowyck kihicfiw. Wystarczy zreszlp 
spcjrzet aa iiuiwkl przy jmKuwft” wiziach: a lo mm 
{zapowisda sip irijka), a ta soils (jak poprzednio) czy „lce HockeyT (la 
■ tiifi odaiiany • ..zaledwie" dwdjks) • ana nMp same za Mini Ci jednak, 
rio wyobrazni kldryck jakod nie przeaiawiajp „gole" liczhy (choc knlejne 
odslony jednego wyrokn dwiadczg o sukcesie marketiagawyin, jakl sip z 
aim wipze.J, zawsze mogg odwolac sip da cieptyck slow rzacanyeh na 
ich temat w recenzjach - tak tych japiernwych", jak i jifirlualnych". Tak 
czy inaczej jednak - wyrainie widad, ze Gremlin na grancie gier 
symnlajpcych najpopalarniejsze (golf?) sporty miewa sip calkiem niezle! 
Nie, nie tylko jiewa" ■ porasla w kolejne pidrka! 

Gem.in ~~— 

pojedynczego meczu (z dobieranym lub losowanym 
przeciwnikiem i miejscem pojedynku], jak i calego 
turnieju, ba! - nawet sezonu; oraz - oczywiscie - 
pojedynku po sieci (NET?!?). Standard, 
nieprawdaz?! A jednak zabraklo gdzies funkcji 
„suchego" treningu... Choc z drugiej strony - w 
obliczu koniecznosci opanowania iqcznie szesciu 
klawiszy (to klawiatura; na joyu sq to cztery 
kierunki i dwa razy fire] nie wydaje si? on 
niezb?dny. Hm, a jednak - przegrywanie nie jest 
budujqce... 
Tu proponuj? zakonczyc wyliczank?, Oto bowiem 
we wczesniejszym (Tagmencie padty zwroty 
nawiqzujqce bezposrednio do samej gry w grze - 
do sposobu, w jaki odtfano (nooo - probowano] 
opraw? i wszelkie niuanse skladajqce si? na 
wspaniaty spektakl, jakim bez wqtpienia jest kazdy 
pojedynek dobrych tenisistdw! A oto jak: roznie! 
Po prostu - roznie! Nie sposob bowiem nie docenic 
wkladu staran, by moc tak dokladnie oddac 
atmosfer? tenisowego swi?ta - poczqwszy od 
swietnie odwzorowanych kortow (roznych 
nawierzchni - przyjdzie nam wi?c walczyc tak na 
kortach trawiastych, jak i ceglanych i innych...], 
przez naprawd? rewelacyjnie poruszajqcych si? 
zawodnikdw i calq obstug? technicznq meczu 
(widoczne jest nawet podawanie sobie pileczek 
przez chtopcowl), po wszelkie odgtosy, jakie 
kojarzyc si? mogq z tego typu imprezami. Co 
ciekawe - dbalosc Gremlina o szczegoly w tym 
punkcie posun?la si? naprawd? daleko... 
Tradycyjnie dla - rzec by mozna - serii swietnq 
jakosciq szczycq si? dzwi?ki lpnaturalne,J - tu, 

Takim to vyfaSnie ..kolejnym" piorkiem 
jest ^ActuaNny mlodszy braciszek" 
poprzednich - Tennis. I mimo izjest 
to „dopiero" jedynka, juz tzw. „ferst 
luk" na jej opakowanie wyraznie 
zasugerowat, ze Gremlin potraktowat 
spraw? bardzo powaznie! Atakuje 

bowiem z niej (rzeczonej okladki) zdj?cie 
muskularnego, opalonego, jasnowlosego, ubranego 
w Nike i dzierzqcego rakiet? Wilsona - mlodzierica 
o swojsko brzmiqcym nazwisku - Greg Rusedski! 
(Nawiasem - co widac - mowiqc, osobnik ten 
baardzo spodobal si? naszej jedynej Pani Redaktor 
;). Noo, co prawda juz wtedy pomyslalem, ze fakt 
autoryzowania gry przez czlowieka z branzq 
komputerowq niewiele przeciez majqcego 
wspdlnego moze, lecz wcale nie musi, swiadczyc o 
niej pozytywnie, lecz... No nie ma co ukrywac - 
calosc rozbudzala ciekawosc i raczej pozytywnie 
rokowala na przysztosc! Niestety - jak si? wkrotce 
okazota - intuicja mnie nie zawiodta (hm... ja to juz 
gdzies...] - Actua Tennis bowiem z cat? pewnosciq 
perefkq wsrod sportowego softu nie jest i nie 
b?dzie! No dobrze - wiemy juz czym nie b?dzie; 
warto jednak dowiedziec si? - czym jest i... 
dlaczego. 
Actua Tennis jest jednokrqzkowym, 
wielnpDstaciowym, wielotrybowym. wielo... i tak 
dotaj i tak dalej tworem aspirujqcym do miana 
symulatora wspanlatej dyscypliny sportowej 
okre^anej mianem tenisa (ziemnego - dla zupetnej 
josnoici), Jednokrqikowym * to rozumie si? samo 
przez sip; wielopostaciowym... Aaa * no i wleSnie! 

knSejna pi'zesfanka, ktrtra poczqtkcwo bardzo 
silnie pi zemawiala na korzy^d AT - fakt. ze 
dokladnie odwzorowano (na tyfe dokladnie, na ile 
Mo^yala ^trbjwymiarowa ' i silq rzeczy nieco 
kandasta grafika) wszystkich najwyzej 
rozstawionyilh tenisistdw ATP 11 ■ co wydaje si? 
m\nn podkredlenia - nie chodzi tu jedynie o 
popiawms, oryginalne nazwiska. ale i - tu uwaga! - 
D poszczegdlnych part i pandw! My sami 
jos mozemy bqdi poprzested na wykreowanym juz 
^orzez natur?] Wielkim, bqdi tez pokusid si? o 
■^.nifjgu rowan ie wlasnego, byd maze ides I nie 
Qdpuwiadajqcego nam aparycj? zawodnika! Tak, 
;;i! ostaleniu ulega niemal wszystko - od wagi i 
prostu, poprzaz budow? ciela. typ urody (tu. 
WSI^ mrowia potencjstnych pochodzert, znaleid 

rdwniez i polskief), fakt, czy nasz feworyt 
J^t prawo-, czy teworeczny; po kolory rakiety i 

0 nadaniu przyszlemu mistrzowi nazwiska 
omsz? zapewne wspominad. 

^nlejnym epttBtEm (no. no,..] bylo: 
wielotrybowyn). Otdz to - wielotrybowym - Actua 

1 pozwala bowiem na rozegranie tak 

U gory: 
Szkoda, ze nie mozemy 
zamleszczad w CDA 
animacji - mnlion capture w 
le| grze jest naprawd? 
znahumile. 
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Puk! Puk! Kto tarn? Miafem przyjemnosc, jako 
pienwszy pancio w Europie 
Wschodniej zderzyc si? z 
pelnq wersjq gry. Po kilku 
dniach wypelnionych jedynie 
zgrzytem joya i suchymi 

trzaskami broni maszynowej mog? subiektywnie 
stwierdzic, ze SIN w rzeczy samej wart jest 
grzechu, a juz na pewno tych kilkunastu paczek 
petow czy kilku wyjazdow do kina. Hmmmm... 
Pewnie pomydlicie, ze wfasciwie takich gier jest 
wiele. I tu macie na pewno racj?! SIN bez 
wqtpienia jest swietnq grq [co zaraz postaram 
si? Warn udowodnic), ale jednoczesnie nie jest to 
produkcja, ktorq bytaby przelomem, jakto si? 

niegdys stalo w wypadku 
Dooma, potem Quake i bye moze 
Unreala tco do tego ostatniego 
przypadku graeze nie sq juz tak 
jednoglosni). Mowiqc krotko. W SIN 
znajdziecie mndstwo emocji i wory 
swietnych pomystdw, przez ktore 
b?dziecie tygodniami chodzic z 
rozdziawionq buziuchnq i m?tnym 
wzrokiem. Mimo wszystko, gier? 
mozna spokojnie postawic obok 
wspomnianych wczedniej hitow 
a oltarzyk, ktory szykowalismy 
na superhit naszego 

nadal b?dzie 
porastal kurzem. 
SIN jest po prostu 
bardzo dobrq grq 
FPR ale nie 

przelomem, ktory 
wybitby nas z orbity. 

Bibuta 

/ 
Zanim zasiqdziecie do gry, warto 
najpierw przykleic tapki do tajemniczej 
ksiqzeczki, ktdrq znajdziecie w 
pudelku. B?dzie to oczywiscie 
instrukeja, ale UWAGA! - dose 
nietypowa. Pierwszejej dzialy 
stanowi bowiem oryginalny 
pami?tnik niejakiego Johna Blade - 
specjaljsty wojskowego i dowodey 
elitarnej jednostki policyjno- 
wojskiowej HARDCORPS. Dzi?ki 
temu, co nabazgral w swoim 
dzienniku John, dowiecie si? 
dlaczego w roku 2027 ludzie i 
swiat to bagno, w ktorym nie 
chcialyby si? nurzad nawet 
swinie. Swojq drogq, mog? 
Was zapewnic, ze jest to mila 
lektura, a John, niezym 
zawodowy bajarz opowiada 
nam koleje swego zywota i 
nie tylko - niezwykle 
barwnie i obrazowo. 
Specyficzny, wisielczy 
humor, ktory tchnie z tej 

lektury, od razu 
skojarzyt mi si? z Duke 

Wejscie Grzeszni 

0 Sin mowilo sic Ink wiele, jek swego czasu o 

Quake'll i Unrealu. Gorgczkc wzkudzaly oslre 

screeny i demko, ktore juz kilka miesigey lemu 

pojawilo sic w lulereecie na slrenie producenla 

Potencjalni lani mogli rfiweiez deiggnet softie 

sliczne tapety w wysokiej razdzielczodGi I 

mndstwa innych gadgetdw, 

nam pa nczkach jak Indiaaom kolorowpi 

pacinrkami. Giera wspierajgca sic as engine 

Qaake II miala oszotomifi 

nlepnwtarzalnym klimateai, zaskoezyd ga 

rdznnrndnodcic broni, inteligencjc przeciwaikbw, 

grafieznym gejzerem i calc niocc pomysidw, 

ktdre rzucc graeza na kolane. Czy to tylko 

pobotna zyezenia i nie spelnione wizja Acliuisioa? 

CZARNY IWAN 

L 

Mttnm 
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Nukem 3D i jak si? 
okazato dose trafnie. 
W trakeie gry, 
b?dziecie bowiem mieli 
okazje wielokrotnie 
posluchac komentanzy 
janka", ktory sypie 
iartami jak z r?kawa, 
mimo, ze np. wlasnie 
wykonezyl kilku gosci ( 
a moze wlasnie 

dlatego:). 

E3toryline 

Freeport, pot?zna aglomeracja w centrum 
kontynentu kisita si? we wlasnej zgniliznie. 
Pierwsza dekada XXI wieku przyniosla swiatu nie 
tylko niesemowity rozwbj teehniezny. ale i 
degrengolad? moraine plag? przest?pczoSci 
zonjanizewanej, powstanse celych konsorcjdw 
zajmujqoych si? handlem broniq f narkotykami, 
morderstwami na zleeente, handlem ludzkimt 
organ ami. co tylko szczyt gory lodowej. U jej 
podstawy plenito si? cate zto, ktore rosto w sil?. 
Polfci-i m dawno stala si? bezbronna, rzqd'dzialal 
opieszale i nie potrafit przeciwstawid si? fali 
prze:'t?pc:zosci. Zdesperowane czynniki rzqijpwe 
zaproponowaly wi?c utworzenie specjalnych 
irfincstek, ktore wyposazone w maksymalne 
upniwnienia powstrzymalyby przest?pczo|6i Tak 
pnwstSJltf HARD CORPS, grupa sec-forces*-; 

korzysci jest jedynym celem. Na 
szczycie znajduje si? 
mi?dzynarodowa korporaeja 
SinTek Industries., pod 
przywodztwem Elexis Sinclair - 
kobiety niezwykle atrakcyjnej, 
zawodowca o specjalnosci bio- 
genetyk i chemik, Sintek jest 
wsz?dzie. Swoje udziaty ma 
zarowno w branzy komputerowej, 
farmaceutycznej, genetyeznej, jak 
rowniez w tradycyjnych i 
przynoszqcych olbrzymie zyski 
sektorach paliwowych i 
chemicznym. Sama Elexis jest jak 

enigma. Niewielu jq widzialo, a 
jeszcze mniej mialo mozliwosc z niq 
porozmawiac. Dziala jednak 
bezwzgl?dnie i zdecydowanie, a jej 
konsorejum to najwi?ksza organizaeja 
o charakterze mafijnym na swiecie. Co 
ma do tej poczciwej kobieciny nasz 

John? Na razie sam jeszcze nie wie. 
Faktem jest jednak, ze w miescie 
pojawily si? bardzo silne narkotyki 
o nazwie „U4M, ktdre oprocz 
natychmiastowego uzaleznienia 

powodujq calkiem nieoczekiwane 
zmiany w ciele ofiary (mutaeja kodu 

DNA)... 

Witamy w SIN! 
/rjfiijiLM C’v prewenejq w kryminogennjffi 
srodowiskach i eliminaejq elementow 
stimawi?fiiych zagrozenie dla porzqdku. Jej 
przywudztwo powierzono specjaliscie do brpnii1 f 
Iceman rtordwi Security Force, czyli JohnowitRjr- 

Blade, 

Po drugiej stronie 
barykady stojq 
firmy, dla ktorych 
oslqgniecie 

maksymalnych 

Ugdry: 
tfkmviitini it me mi 
tflfv tlim.li? I&i T 

ifieetwilUw w im. 

Kiedy tylko plytka z grq rozkr?ci si? w nap?dzie, 
Wasze nerwy wzrokowe rozpocznq transfer 
intro, ktore zrealizowano w konweneji filmu 
akeji. Na poczqtku jest to krdtki „news" w 
psychodelicznej oprawie. W ciqgu kiludziesi?ciu 
sekund zaatakuj? Was obraz wycinkow, i 
fragmentdw artykulow prasowych, ktore w 

nieustajqcym kalejdoskopie i teleexpresowym 
tempie wtlaczajq do gtowy klimat Freeport. Zanim 
zorientujecie i przetrawicie sens naglowkow, na 
ekranie wykwitnie podbity purpurq napis: SIN 
Juz po chwili pojawi si? opracowany w oparciu o 
engine gry obraz. Ostatnio takie rozwiqzanie 
(wyjasniam, ze chodzi o uzyeie w intrze 
wektorowych postaci z gry) mielismy okazje 
oglqdac w Incubation, ale W SIN zdecydowanie 
lepiej udala si? ta sztuka. John wbiega do windy, 
gada jak naj?ty z J.C. [o tym gosciu jeszcze za 
chwil?), stuka wojskowymi buciorami i p?dzi do 
helikoptera. Maszyna stantuje, a my sledzimy lot 
gol?bia, ktorego przestraszyl dzwi?k rotora. 
Sielanka konezy si? nagle, gdy ptak ginie 
rozniesiony na strz?py seriq z pepeszy. Nie pora 
na placz. Dwoch zamaskowanych gosci, ktbrzy 
rozwalili golqbka, ubezpiecza reszt? grupy, ktora 
obrabia wlasnie bank. Nie widzq frajerzy, ze John 
wlasnie nadleciat i ma im do zaoferowania kilka 
tysi?cy kul ze swojego dzialka pokladowego... 
Tym to milym akcentem rozpoczyna si? 
w?drowka naszego bohatera po 24 bardzo 
rozbudowanych levelach gry, 

Zabawy kupa 

W kazdym z ukladow John Blade ma do 
wykonania szereg zadari, ktore zadecydujq o 
powodzeniu misji. Jezeli komub wydaje si?, ze 
podobnie jak w Virtua Cop 2 b?dzie tylko strzelad 
w gldwki napotkanych przest?pcbw i zaznaezab 
ten fakt na kolbie guna, to moze juz lecieb na 
strzelnic? i zapomniec o tej grze. Pod wzgl?dem 
komplikaeji SIN przypomina mi bardziej Tomb 
Raidera niz np. „nierealnego" czy Quake, bowiem 
tu rowniez graez b?dzie musial skompletowab 
caly p?k kluezy lub znalezc przedmioty, bez 
ktorych ukonezenie misji jest po prostu 
niemozliwe. Kilkakrotnie przyjdzie nam rowniez 
pobawic si? w hackera i specialist? 
komputerowego, Np, w Banku, czyli lokaeji, do 
ktorej zawitamy w pierwszej kolejnobci, b?dzie 
trzeba zdezaktywowac system elektronicznych 
zamkbwTlo drzwi oraz czujniki ruchu. Wejbcie w 
system komputerowy poprzez specjalny terminal, 
moze spowodowac pewnq konsternacj?. Jedna z 
opeji pozwala bowiem na pewnq edycj? z 
Hpoziomu dosa" [bankowy komputer reaguje np. 
na komend? .dir"). Komputer _w komputerze to 
prawie paranoja, ale efekt jest naprawd? 
ciekawy. Wlasnie, dlatego, ze wyglqda to 
wszystkq bardzo Jowaznie i prawie tak samo jak 
w ..rzeczywistobci" (gralem na kompku AHora - 
wklepalem .format c:’1 tak, aby koleb widzial, 
szkoda, ze Wy nie widzielibcie jego miny:). 

□o robd^ ‘ 

SIN czer^ieTpelna garsciq z Unreala I Quake’a, 
serwujq^nam niekiedy bardzo podobne przezycia. 
Pami?tacie zapewne, jak W Unrealu zmuszeni 
.byjibmy stac za drzwiami, gdy Skaarj masakrowal 
,naszy|h' towarzyszy? Ckrzyki i j?ki, jakis lomot). 
(Rp'doSne wrazenia b?dq towarzyszyc nam w SIN. 
Tu rowniez zdarza si?, ze biegniemy korytarzem i 
''wyraznie slyszymy, ze gdzieb tarn z przodu toezy 
si? prawdziwa wojna. Zazwyczaj, gdy 
dobiegniemy, b?dziemy mogli jedynie poliezye 
trupy. W momencie, kiedy przest?pujesz przez 
zwloki, widziszjmjbsia, ktory jeszcze si? m?czy, 
dookola zmas'dkrowane szczqtki i krew, wtedy 
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sciskasz mocniej bron w dloni i ruszasz za 

przeciwnikiem - to juz nie jest zwykte strzelanie 

na wiwat, to zemsta. 

Zapewne niektorzy pami?tajq tez niesamowite 

chwile w Unrealu, gdy trafiamy do kopalni 

Rrajigar, nagle drzwi za nami si? zatrzaskujq, a 

w diugim, niskim tunelu po kolei gasnq swiatla... 

W SIN rdwniez spotkajq gracza podobne, 

mrozqce krew w zyfach niespodzianki. W lokacji 

zatytulowanej Abadon wchodzimy w pewnym 

momencie do piwnicy. Na drodze stojq 

przeciwnicy, kule dwiszczq koto uszu, jakis 

rykoszet uszlcodzil instalacj? gazowq... Nagle 

pot?zny wybuch zawala scian? za naszym 

bohaterem, robi si? ciemno, gdzies tam tylko 

pelgajq ogniki, z przodu slychad jak nieprzyjaciel 

przeladowuje bron... 

Takie motywy niesamawicm wzbogacaj? gr?, a 

dla nas oznaczajq, ze w zylach caty czas plynie 

czysta adrenalina. W StN po prostu me fiposdb 

odwrocic chocby na moment glow? od moniftto 

i uwag? od rozgrywajqcej si? na efcranielakcji 

Gra jest swietna wlasnie dlatego, ze scenarios? 

nie zostat pomydlany i zrealizowany jako kolejne 

stacje, gdzie musimy zdmuchnqc H ze 

swiecznika" nast?pn? ton? panopkow. Tu 

naprawd? toczy si? wojna i nigdy nie wiesz, 

czego mozesz si? spodziewac i jakq decyzj? 

b?dziesz musiat podjqc. Na pewno jednak nie 

wystarczy po prostu naciskac cyngiel i smazyd 

do wszystkiego, co si? ruszq. Scenarzysci byli 

na tyle perfidni, ze praktycznie na kazdym kroku 

stawiaj? nas przed «powaznym» wyborem, 

Wyobraznie sobie np. tak? sytuacj?. Stajecie 

przed drzwiami, przeladowujecie bron, 

wchodzicie. Na srodku pokoju stoi facet z 

obrzynem przystawionym do glowy 

wrzeszczqcej kobiety. Cos tam ryczy i potrzqsa 

pistolcem. W chwili, gdy ryzykujecie i do niego 

walicie, przez okno w dachu, z brz?kiem 

tluczonej szyby wpada nast?pny koles i (b?d?c 

za twoimi plecami) mierzy ci juz w plecy. Jezeli 

si? pochylisz, zabije kobiet? znajdujqc? si? na 

linii strzafu. Co zrobisz?? Takich dylematow 

mamy cate mnostwo, ale przyznacie chyba, ze 

jest to o wiele ciekawsza sprawa, niz 

automatyczne smazenie do wszystkiego, co si? 

rusza i na drzewo nie... ucieka. Inn? sprawg 

jest inteligencja przeciwnikow. Ci kolesie zrobiq 

naprawd? wszystko, by ci? zatatwic i uratowac 

swoje zycie. Przede wszystkim caly czas s? w 

ruchu, a wiadomo, ze ruchomy cel jest 

trudniejszy do zniszczenia. Poza tym goscie 

naprawd? mnie zaskoczyli, gdy zauwazylem, ze 

wykorzystuj? naturalne przeszkody, by si? za 

nimi schowad, Szczegdlnie jedna akcja 

przyniosla mi olbrzymiq satysfakcje. Skradajqc 

si? w holu pewnego 

budynku, gdzie stato 

pelno wysokich kolumien. 

trafilem na 

zakapturzonego 

przeciwnika z karabinem 

maszynowym. Zmienilem 

bron na ..snajperk?”, 

wszedlem na balkon i 

czekalem, az facet si? 

odkryje. Jakiez byto moje 

zdziwienie, gdy ujrzalem, 

ze koled przemyka od 

jednej kolumny do drugiej 

i prdbuje mnie zajsc z 

tylu! Oczywidcie mu si? 

nie udalo, ale chyba 

przyznacie, ze to juz jest 

naprawd? swietnq 

sprawa i emocje niemalze 

znane z trybu 

multiplayer, gdy gramy z 

ludzkim przeciwnikiem. Oczywiscie zdarzaj? si? 

rdwniez chwile, gdy przeciwnicy nie zachowuj? 

si? juz tak inteligentnie (np. pakuj? si? na 

ruchome schody, gdzie nie majq w ogole szans, 

po prostu dcina si? ich jednego za drugim), ale 

generalnie komputerowe Al stoi na bardzo 

wysokim poziomie, i czego powinniscie bye 

zadowoleni. 

Z czym to si? je? 

Oki. ZostBwmy na boku taktyk?, Jak juz 

wspomnialem, tokaeji jest 24 w szedciu 

strefach. Kazda z nkh ma wlasny charakter i 

stanowi kolejne wyzwanie dla naszyeh 

umiej?tnosci. Przyjdzie Warn odwiedzic nie 

tylko poczekalni? w Banku, ale i ciemne zautki I 

Phoenix, jasne korytarze White House, parnq i 

gorqcq dzungl? (Jungle] lob niebezpieczne dokn 

portowe. Trdjwymierowe ^rodowisko oparte 

na Quake tl 3-0 engine, 18 bitowym kolorze 

wspieranym software'owo i hardware’owo, 

liezone w czasie rzeczywfstym - kolorowe 

Swistta, alfa blending dla eksplozji, specjalny 

system animaoji, 360-stopniowa ■ plynna 

rotaeja,. ufff... to tylko cz?sc efektow 

wizuatnycb, ktdre sprawl B|q, ze gra wyglqda | 

po prostu dwietnie, Na uwag? zastuguje 

rdwnioz klasyczny motion-capture, dzi?ki 

ktdremu postage nie poruszaj? si? jak 

kukidki, lecz jak prowdziwi ludzie. Podobalo mi 

si? rdwniez, ze z.adbano, aby pomieszczema i 

lokaeje wyglqdaty wzgl?dnie naturalnie. Jezeli 

np. vychodzimy do pomieszczen biurowych, to 

rzeczywiscie ujrzymy kilka 

biurek, komputery (nawet 

myszk?:), regaly z 

:dokumentami, krzesla. 

Jednoczesnie mozemy 

praktycznie wszystko 

zniszczyd. Jezeli zaezniemy 

strzefad po scianach, zostan? 

na mch slady po kulach. 

Spadajqce z broni tuski uderzq 

0 podlog? (niestety po 

pewnym czasie znikajq), a 

jezeli traficie w lamp?, 

zarowk? lub szyb?, na 

podfog? posypi? si? odlamki 

U gory: 
Tryb snajperskl pozwala na 
wyellmlnowanie 
przeciwnika Jednym 
slrzalem. 

szkla. Zdarza si? rdwniez, ze mozemy otworzyc 

jakqs szaf? lub regal i si?gn?c do srodka, po 

pozostawion? tam bron, opatrunki lub inne, 

przydatne naszemu agentowi gadgety. Jedyne 

potkniecie, ktore udato mi si? zauwazyc, 

dotyczyfo drzwi. Otwieraj? si? one mianowicie 

w obydwie strony. Raczej wqtpi?, aby 

wsz?dzie instalowano wahadtowe drzwiczki. 

Ihaterowie 

Nazwisko: Elexis Sinclair 
Ptec: Kobieta 
Wiek: 31 
Kolor oczu: zielone 
Kolor wtosow: czarne 
Sian cywilny: panna 
zawod: Bio-Genetyk, Chemik, 
i szef SinTEK Industries, 
Znaki szczegblne: tatuaz na prawym posladku, 
tatuaz dookola kostki ora 1 marynarskie kolo 
Koligacje rodzinne: Thrall - ojeiee, Diane 
- matka (zyjqca w Europe) 

Nazwisko: JC (brak peinych danych) 
Pled: M^zczyzna 
Wiek: 21 
Kolor oczu: Piwny 
Kolor wlosow: Ciemny Blond 
Stan cywilny: kawaler 
zawod: specjalisla od systemdw bezpieczehstwa 
, szef HARDCORPS Infqrmation Services Division 
Znaki szczegdlne: Okulary, mala blizna ponizej 
lev/figo ucha, gwiazda z datq urodzenia na prawym 
przedramieniu 
Koligacje rodzinne: Cameron & Suzanne, 
rodzice biologiczni (przypuszczalnie nie zyjq, 
brak danych): rodzina zastgpeza 
Samuel & Clarice (zyjq w Freeport). 

It 
m 
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Nazwisko: John R Blade 
Pled: Mg&zyzna 
Wiek: 30 
Kolor oozu: firqzowe 
Kolor wiosdw: Bfqzowe. Dready 
Sian cywilny: kawaler 
Zawod: Security Force Commander, 
specjalista od broni, szef HARDCORPS. 
Znaki szczegolne: tatuaz HARDCORPS na 
prawym ramieniu 
Koligacje rodzinne: Charles Thomas Blade, 
- ojeiee (Police Officer- zginql w trakeie zamieszek) 
Sherilyn Palmer Blade - matka (zgingla w trakeie 
pozaru w fabryce chemicznej) 

■Bin 



Polak maty 

John Blade, mimo ze bohater. nie dziala w 
pojedynk?. W trakcie gry caty czas ubezpieczo go 
iboo przyjaoel. specjalista od zabezpieczeh i 
systemdw kcmputerowych, glowa HARDCOFSPS 
Jfoi matron Service Division, czyli niejaki JC. 
kry/ysowych lub przefomowych sytuacjach 
mozecie byd pewni, ze ujrzycie jego buziuchn? w 
nieweikim okienku, a w intercom is usfy&yoie 
gfos tego jegomodcia, Jezeli b?clziecie 
wys^rczaj^o dobrzy, byd moze zobaczycre, jak 
JC rdwniez Eapie za giwer? i pakuje do kieszeni 

paczki z nabojami... 
Jak juz wspomniatem, atrakcji w postaci 

biegajqcych z 
pukawkami 
facetow na 
pewno Wam 
nie zabraknie. 
Podstawowy 
typ zolnierza, 
ktdry pojawia 
si? na planie, 
to facet w 
typowych 
spodenkach 
wojskowych w 
kolorze khaki, 
obuty w zolnierskie buciory i 
dzierzqcy w tapie swojskiego 
L2-357 Magnum, czyli 
standardowq pukawk?, jakq 
mozna zrobic duzq dziurk? w 
gtowie. Tych facetow jest na 
p?czki i padajq jak muchy pod 
naszym obstrzalem. 
Oczywiscie nawet taki 
mi?czak na poziomie 
tnudnosci hardcorps tmamy 
jeszcze do wyboru rookie i 
officer] moze sprawic nam 
problemy, dlatego lepiej juz 
na poczqtku przetestujecie 
refleks i w odniesieniu do 
wlasnych umiej?tnosci 
wybierzcie poziom trudnodci. 
Nieco inna sprawa ma si? z 
kolejnym ..rodzajem" 

ochronnego, na ekranie pojawi si? 
symboliczna sylwetka naszego zolnierza z 
zaznaczonymi strefami chronionymi. W 

trakcie gry, kolejne kule umieszczone w 
naszym zawodniku, b?dq oslabialy 
pancerz. 
Dalej pojawiajq si? znacznie ci?zsi i 

trudniejsi taktycznie przeciwnicy. 
Mutacja DNA spowodowafa, ze 

powstaly twory humanoidalne w 
pewnym stopniu odporne na bron 

konwencjonalnq, ktbre same dysponujq 
olbrzymiq silq fizycznq, sporym zasi?giem 

i sq zywotne jak wilkolaki. Okolo 
dziesi?ciu typow rdznego rodzaju 
wymagajqcych wrogdw zmusza gracza do 
wspomozenia organizmu Johna drodkami 
farmakologicznymi. W palecie drodkow 
opracowanych przez Doc Zena, chemika z 
LegionTEK, znajdujq si? takie ciekawostki 
jak A-Bstim - pakiet zwi?kszajqcy health do 
200%, M-Stim, czyli Mega Stim 
wzmacniajqcy system immunologiczny o 50 
% lub niemal niewinny V-Stims, ktdry mozna 
by chyba podawac nawet dzieciom, bpwiem 
jest to zestaw witamin zwiqkszaMw sit? i 
zywotnodA d 5 % 

przeciwnikow, ktorzy 
poslugujq si? krotkim karabinem maszynowym. 
Dzialajqcy w grupie specjalisci z oddzialu 
antyterrorystycznego oprdcz oprozniania 
kolejnych magazynkow potrafiq przygrzac takze z 
P'pchy lub nogi. Poniewaz majq na klacie 
kamizelki kuloodporne, trzeba naprawd? si? 
nastrzelac, by wreszcie polozyc faceta do grobu. 
Zwloki mozemy przeszukiwad, zabrac amunicj? 
[dlatego wskazane jest jak najszybsze 
wykonczenie przeciwnika) oraz cz?sci 
trdjelementowego stroju ochronnego. Jezeli 
strzelimy w nog? przeciwnika, wtiwczas 
°chraniacze dolnych konczyn ulegajq 
Procentowemu zuzyciu. Dlatego lepiej strzelac w 

.Qlow?. Mamy pelny magazynek oraz mozemy 
zaaPatrzyc si? w nowe ochraniacze [chyba, ze 
Wra9 nie b?dzie taki uczynny i nie zechce zejsc 
1 tego swiata). Do wyposazenia ochronnego 
nafey Helmet (oslona na czajnik), Jacket 
fdruciana kamizeleczka) oraz Pants [ulepszone 
9a°ie na wacie). Jezeli zdob?dziemy na 
P^zeciwnikach jakis element wyposazenia 

PI li : 

•Al przeciwnikow 
•Duiy wyhfir broni 
•Inleresuince story 
• Swielna miizyka 
• Maksvmalna orywalnosc 
•Wymialajace elekly 

swiellne 
• Parzadna gralika 
-Ouza komplikacja plansz, 

miioslwo szczegdlQW 

Minusy: 
- Jedvnie drobiazgiw 

slyly dziwneoo 
zactiDwanla 
przeciwnikdw 
w niekldrycti lokacjacti 

□cena: 

0 

Poza tym John b?dzie niekiedy zmuszony potrawid 
si? w Jamsa Bonda i skonzystaC i kilku nowinek 
technicznych. W misjach podwodnyctl konieczny 
b?dzie ST Underwater Apparatus, czyli 
mikroaparat do oddychania pod wodq. Do Iqczenia 
si? z JC wymagana b?dzie Iqcznosc satelitarna, 
ktorq nawiqzemy za pomocq NT20 
Communications Link. Usta pozostalych 
..drobiazgow" znajduje si? w instrukcji SIN, gdzie 
obok ich przeznaczenia znajdziemy rowniez 
informacj? jak najefektywniej je wykorzystad. 

Stnzaty znikqd 

Coz znaczylby John bez swojego nieodtqcznego 
pistolca? Chyba jeszcze mniej niz bohater 
Desperado, Broh to sprawa podstawowa i juz od> 
samego poczqtku gry intensywnie wykorzystujemy 
jej mozliwosci. Oprocz niemal tradycyjnego ROK- 
12 Shotguna lub Sniper Rifle, czyli karabinu 
snajperskiego b?dziemy musieli opanowad tak 
niesamowite pukawki jak Pulse Cannon 

Experimental, czy Laser Cannon. Paleta 
skomplikowane broni bardzo przypomina mi 
podobny arsenal, ktdry mielismy okazj? 
podziwiac w Turoku. Zarowno jedli chodzi o 
skutecznodd, efekt jak i widowiskowodd - 
dzialanie poszczegdlnych broni jest bardzo 
zblizone. Mozemy wi?c np. spopielid przeciwnika 
lub zdezintegrowad jednym strzalem, wzgl?dnie 
doprowadzic do tego, aby wystrzelil jak kapiszon 
i rozlecial si? na kawalki. Bardzo skutecznq 
broniq jest tradycyjny karabin snajperski - dzi?ki 
silnemu celownikowi laserowemu mozemy 
namierzyc i zlikwidowad wladciwie kazdego 
przeciwnika. Nalezy jednak pami?tad, ze 
ladowanie „snajperki" nieco trwa w i te kilka 
cennych sekund moze zadecydowad o wyniku 
walki. Dodam jeszcze tylko, ze jezeli dobrze 
pogrzebiecie w plecaku Johna, to znajdziecie 
Crimson Spider Mines, czyli jedynq brod odpalanq 
na odlegtodd. Jej przydatnodd w dalszych 
ukladach jest po prostu nieoceniona. Niekiedy 
jedynym sposobem pozbycia si? przeciwnika jest 
bowiem wciqgniecie go do pulapki i zdetonowanie 
ladunku wybuchowsgp i wladnie mina umozliwia 
asm takie-,Hlezbyt sportowe dzialanie. 

Co jest grane? 

Jezeli macie konkretny zestaw glodnikowy 
podlqczony do komputera, lepiej go wylqczcie. 
Muzyka w grze moze zniedc z krzeselka, mdwiqc 
krdtko jest powalajqca. Nie zapomniano 
oczywidcie o zmianie nastroju i rytmu, kiedy akcja 
staje si? bardziej dynamiczna. Poza tym trackow 
jest wystarczajqco duzo, abyscie si? nie znudzili 
powtarzajqcymi si? motywami. W opcjach mozna 
zmienic dzwi?k na dookolny czyli przestrzenny, ale 
dopoki kazdy nie b?dzie mial w domu zestawu 
pi?ciu glosnikow i karty CL-SB Live i tak niewiele 
osdb docent t? opcj?. Jezeli chodzi o dzwi?ki, to 
sq na odpowiednim poziomie, Odnioslem jedynie 
wrazenje. ze strzaty z podstewowej pukawki sq 
nieco zbyt gluche (bIo to juz moja subiektywna 
opirtiaJ. Ogdlnie muza i d^wi?ki sq na wysokim, 
zadowalajqoym poziomie. 

Kaniec filma 

Kiedy juz uparacie si? i StNem na pewno 
zechcecie zewitad w muttiplayu. Mozecie 
wykadczad przeciwnikdw poprzez Modem, UN/ 
WAN i w Interku. Dla graczy przewidziano 
mozliwodd wcielenia si? w rol? Johna Blade's, 
Elexis Sinclair lub J.C. Oczywidcie dziala juz 
server ActiviBion, mozna rdwniez zagrad w demo 
gry na serweracb w Polsce [pod tym adresem 
mscie kilka pplskich serwerdw http\ff 
quake.org, pVmmryfl, 

Bez wqtpienia SIN h?dzie kolejnq gierq. ktdra 
zawladnie umyslami zwolennikAw FPR Jedno mnie 
tylko zastenmvm, Czy ta dwietna giera ma byd 
karq zb nesze grzechy, czy negrodq ? 

'tasfw 
Producent: 
Activision 

Wymagania; 

1 m 
Internet: hiic a^iiv 

Dystryhutor: 
LEM. 
mmmms 
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- b?dzie trudne], Zatem... Istotna w Klingon 
Honor Guard jest (podobno) fabula. Ja jednak 
pozwol? sobie jq pominqc milczeniem, 
ograniczajqc si? do nadmienienia, iz chodzi o 
pomszczenie zamachu na Gowrona - 
przewodniczqcego Wielkiej Rady, ochranianej 
[rzekomo) przez Klingonskq Straz Honorowq, w 
poczet ktorej zamierza ..wprosic11 si? nasz' 
bohater (lub bohaterka). Powodzenie w tej misji 
moze dac mu [jej] t? niepowtarzalnq okazj?. No i 
coz - jak dla mnie, historia ta stanowi jedynie... 
Te wszystkie slowa, ktore jq opisujq majq w 
istocie spetniac innq funkcj? niz informacyjna: 
majq stanowic pretekst, uzasadnienie 
koniecznosci eliminowania wszystkiego co si? 
porusza. Czy jednak nie o to wlasnie chodzi w 
wiqkszosci gier FPP? I owszem, jednak w tym 
przypadku ilustrowany {przeci?tnej jakosci] 
filmami rozwoj wypadkow jest to cos w rodzaju 
zachqty do eksplorowania kolejnych plansz; 
sama grywalnosc - niestety - nie jest w stanie 
tego zapewnic. Dlaczego? Ano wlasnie, 
dlaczego... 

Zacznijmy moze od tego, ze gra mimo iz 
osadzona na solidnej ..nierzeczywistej" 
podstawie (engine, ktory - wydawaloby si? - 
rozwiqzuje wi?kszodc problemow grafikow) 
prezentuje si?... gorzej niz sam Unreal! To wr?cz 
niesamowite, ze te dwie gry wykonano przy 
wykorzystaniu tych samych narz?dzi - tarn 
bowiem, by czuc si? szcz?dliwym wystarczylo 
jedynie oglqdad wystrdj kolejnych plansz, tu... 
No coz - nie pomaga nawet ..dolozenie" do 
samego oglqdania wszystkich pozostalych 
skladowych gry. Efekt? Nie wiem, czy w ogdle 
mozna si? czyms w Klingon Honor Guard 
zachwycid - w sumie nie ma na czym zatrzymad 
wzroku - wszystko jest zupelnie zwykle, ze 
gladamt zaledwie przeblyskdw - qgdEnie bardzo 
podobnie do Dark Forces II. Same plensze 
jednak - dzi?ki - jednak! - mozliwodciom 
.motonf sq nMe - kapitalne ttrezenie 
sprawiajq zwtaszcza plansze w kosmosie - na 
stacji kosmicznej czy niszczycielu 0*12 * 
zludzenle przebywafiia w kosmosle bfiskie jest 
idealu (sugestywne tfa i rozmycie gwiezd przy 
pr$dko£cj warpowej.,. mniaml), Rdwniez i 
designs pomieszczert moze si? podobad. Dla 
kontrastu jednak: szczegdlnta slabo wypadajq 
postecie wrog6w. Nie tylko dlatego. ze jest ich 
niewielu [chodzi o zrbzniDowanie, nte M6): 
cztery typy Klingonbw i okrytego niestawq 
dome Duras, dwa Andoriam Lethianin, 
Nausican. kilka rodzajow ..zwierzaczkow” i dwa 
risprz?tu - tq wszyscy, Przy calym bogactwie 
Star Trek * niezbyt imponujqco. Kolejnym 

Czas biegnie nieublaganie - to wie kazdy. Jednak nie w tym rzecz: prawdziwym problemem bowiem jest 
to, ze umyka on zupelnie niepostrzezenie! Wydaje sip ze zupelnie niedawno z niesamowltg 
przyjemnnscig poznawatem Unreal - ot, nie dawniej niz trzy tygodnie temu, gdy w rzeczywistodci (tej 
kalendarzowej) zdgiyly uptynqti juz blisko cztery miesigce. Wydaje sig, ze to zaledwle przed kilkoma 
dnianii pisatem - z pewng blizej niesprecyzowang, intuicyjng obawq, acz • jak sip okazato slusznq - o 
zblizajpj sig jvysypce" pierwszopostaciowych shoolerdw, tak tych opirtycii na engine'aeli 
antorskich, jak i tych licencjonowanych (w wigkszoSci przypadkdw bazujgsycfi na genialnym 
lUiarzeczywistym). Wreszcie - wydawad by sig moglo, te to przed kilkoma gudzlnemi zaledwle 
czytalem zapowiedi pierwsze] spodrAd jnrealopodobnych" - Klingon Honor Guard (cite, cite - 
rzeczywidcie tak wladnie jest:)), a tutaj... Pojawil sig on w swej calej (komercyjiiej) ktlnguAskiej 
okazalodci! 

Gem.ini Otoz to wladnie - klingonskiej. 
Slowem: mamy do czynienia z 
shooterem w uniwersum StarTrek 
- swiecie jednej z dwoch godnych 
uwagi - potwierdzq to dziesiqtki 
tysi?cy fanow i kryptofanow 

gwiezdnych sag; drugq sq oczywiscie Gwiezdne 
Wojny. Tak swojq drogq - interesujqce, ze 
wsrod dziesiqtek wydanych gier osadzonych 
wlasnie w swiecie Gwiezdnej W?drowki (po 
polsku nie brzmi to juz tak dobrze jak w 
oryginale; uprasza si? o wyrozumialosc] nie 
pojawil si? dotqd nic, co mozna bylo 
zakwalifikowac jako przedstawiciela tego 

niezwykle popularnego wdrtid 
graczy rodzaju gier (a w tak 
zwanym mi?dzyczasie przeciez - jak 
pami?tamy - Star Wars ..dorobil" 
si? dwoch Dark Forces]. No cdz - 
lepiej pozno jednak niz wcale... 
Hm, czy aby na pewno? A moze 
warto byloby jeszcze przez jakid 
czas poczekac? 

Po kolei jednak! Na wszystko, w 
tym rowniez prob? podsumowania 
i wolne wnioski, przyjdzie czas. 
Teraz - konkrety (to - znajqc siebie 

* 
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ciekawe jednak - w moim 
przekonaniu najwi?cej warte 
byly... ceremonialne noze D'k 
Tahg (wzorem Unreal kazda z 
broni ma dwa tryby dzialania 
- tu drugim jest mozliwodd 
rzutu] oraz miecz (a 
wladciwie ..ostrze") honoru - 
Bat'leth (po klingorisku: 
betletH). Gala reszta... hmm 
- nic specjalnego [no moze z 
wyjqtkiem samobdjczego 
trybu „HK" - hunter-killer - 
rakietnicy :)). Jesli zarzuty 

| dotyczqce efektywnodci broni 
w Nierzeczywistym byly tylko 

/pot uzasadnione - w 
Dr Guard - potwierdzajq 
v pelni. Cdz... 

niez i sam zamysl plansz 
t w stosunku do Unreal 
stemu regresowi - 
ciwie 
la 

edziec, 

fakt, iz Klingon Honor Guard jest pierwszym po 
protoplascie tmetaforycznie - rzecz jasna - 
ujmujqc t? kwesti?) produktem 
wykorzystujqcym rewolucyjno-rewelacyjne 
mozliwosci engine Unreala - przeminqfby 
wladciwie bez echa [no, oczywiscie nalezy wziqc 
pod uwag? rdwniez i ludzi, ktorzy plynnie mowiq 
po klingohsku - istnieje takowy! - i stosujq do 
kodeksu honorowego tamtejszych wojownikow - 
slowem: klingonofili czystej wody). Nie oznacza 
to oczywiscie, ze nie mozna pograd - mieniqc si? 

'wielbicielem Star Trek tbyd moze nawet 
dodatkowo Jltrujqc" calosc sympatiq do tej 
niezwykle wojowniczej i rownie honorowej rasy),-~ 
na swietnym Cjuz nawet nie dobrym) sprz?cie, 
najlepiej bez inwestycji tot, u kumpla ;). - mozna 
calkiem niezle si? pobawid. Ogdlnie jednak - nie 
nalezy oczekiwad cudu - widoczne jest, ze 
Microprose - rdwniez zauwazajqc to 
niepostrzegalne i niesamowicie szybkie 
uplywanie czasu, postanowilo wydad Klingon 
Honor Guard mimo tego, ze przydaloby si? 
jeszcze kilka tygodni pracy nad nim!... 

hi*.tv uf K f 

* t 

wazkirn powodem jest to, ze sq oni stnaszliwie, 
niennturalnie sztywni, a ich poruszanie si? 
cecl'iuje cUiweiczne „rwanie si?" plynnosci! Nie 
dosyc jednak na tym: oto bowiem wreszcie - nie 
wiSilTlad taernu - tekstury, ktorymi pokryte sq 
siatkowe modele ..potworzy" niesamowicie zle 
Sire^BOtuiti si? z bardzo bliska: sq niewyrazne, 
pjeprzekonywtfjqce - slowem: przerazajq swym 

■vyidckiem. Hm - ciekawe, ze one tak, a sami 
przeciwfiicy - wcale nie: ci bowiem sq jedynie 

Btrudnieniarrii1' - nie zdarzylo mi si? - tak jak w 
dac si? ktdregokolwiek z nich! Jesli w 

ogole mozna mdwid o uczuciach, to czulem si? 
raerai aryftJwany ich obecnosciq. Ogdlnie: 
przeszkadzajq. Jednak nie tyle dzialaniami, co 

iiennosciq. 

Ano wla&iie - oto nejwi?kszy - moim skromnym 
mrealofile":) - brak jest tego 

smir^torystyeznego dfa wytworu Epic 
: oes klimatu. Fftyczyny? dla mm 

;u 1 v nn zastaf zbyt duiq fiezbq niezbyt 
1; !i^j icych wrogdw, Uzasadnione zatem 

c;! ' vvierdzente, ze gra ctqzarwalki z 
tsktyeznego [no wienie: podebodyi 

pdjeitynfik ■ mmi) przesunql si? w 
..prfhbijanie si?" (walczy si? gldwnie wr?cz] 
^rze? i'i^nsze. Prawdziwodd tego twierdzenia 
poiwiardza rdwniez zachowanie przeciwnikdw: 

je bowiem dziwaczna... hm; 

'"SKOnsekwencja - z jednej strony potrafiq 
■ Qcliovvywad si? naprawd? inteligentnie 

si?, ze ranny padal na posadzk? udajqc 
“ Ae9Q, kiedy si? odwracalem - strzelal i - co 

Ml J'stotniejsze! - natychmiast padal ponownie!), 
“^firzalo si? rdwniez, ze stojqcy naprzeciw w 
Korytarzu wyraznie nie chcial si? mnq 
^ntsresowac! Na wtesrtq zguh? ■ arsenal 
K lnS°nskiej (i nie tylko) broni w odpowiednio 
zt,Rterminowanych fapach moze byd grofny! Co 

icono 
w 
jgo 
zk? 

icpbzego 
Duke Nuke'em - znowu 
chodzi gtownie o 
przemierzanie wzdluz 
wszerz planszy w 
poszukiwaniu jakiegos 
niewidoeznego na pierwszy 
rzut oka przycisku czy 
ukrytego w jakid przemyslny 
sposdb klueza Ctych - nota 
bene - jest kilka rodzajow - 
mozliwodci ..zamykania" 
planszy - i frustraeja 
zagubionego graeza - 
wzrosly wi?c niepomiernie). Stqd tez bierze si? 
- delikatnie rzecz ujmujqc - niewielka ch?c, by 
uezestniezye w zabawie. A trzeba wiedziec, ze 
nie istnieje alternatywa w osobie „gry 
wielograczowej" - jako ze gra oparta zostala na 
stosunkowo wczesnej vyersji Unreal i - nie da 
si? ukryd - dziala jeszcze slabiej niz w w tym 
trybie! Po sieci lokalnej jednak... ma swdj 
klimatl 

I niemal na koniec ■ kwestia oprawy diwifkowej. 
Tu bardzo krdtko - jak mozna tak NIE 
wykorzystad pofcencjaiu Unreal! Diwi?kf 
wydawane tak pnei Obcych (przeciwnikdw), jak 
i elementy planszy (jekied popiskiwania 
komputerdw i tym podobne) czy odgiosy 
uzywania broni - sq mafo atrakcyjne (na domiar 
zlego - te pierwsze sq malo zrdznicowane i 
bardzo szybko zaczynajq si? powtarzac!). 
Muzyka? Hm, bez komentarza - niechaj 
wystarezy to, ze jq wylqczylem! Aha - jeszcze 
jedno - zapomnijeie o inteligentnym tie 
muzyeznym - tu sq audiotracki... 

Podsumowanie catosci moze bye tylko jedno: nic 
specjalnego. Do tego stopnia, ze, jak sqdz?, 
mozna pokusic si? o stwierdzenie, ze gdyby nie 

Wawissem mdwiqc - jak to wrdzy drugiemu 
microprosowemu ..nierzeezywistemu" - X-Com; 

AfeTIff 
Prnducent: 
Microprose 

Wymagania: 
(absofume min') ■ iceMMX, 
32 MB FLAM. C0x4, Wirt95/$8 

Dystrybutar: 
IRS 
\n\.(m) 642276C 

Internet: hllp://www,microprose com 
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r LoJe Runner 2 
1 Zawodowy biegacz_ 

Zanim srebrzysta plytka CD zaczgla sip krpcic wokdt lasers 
wydobywajqcega alp z czytaika, moja mySI niejasna ail padpawiedziala, 
iz w aiaiai baaka daaych brak aa teaiat czpScI pierwszej gry Lade 
Ruaaer jedaega cbadby zdaala, slows, aie lafiwipc juz o koakralaej 
iaforaiacji. Tak wipe aiefortaaaie (tak aa poczplku mi sip wydawala) 
aiialaia za zadaaie zreceazowafi czpsc dragp prodaklu, z kiAryia 
obecaie zetkaptaai sip absolute po raz pierwszy. Przeiakaplo mi przez 
laySI, iz gdybym zaala Jedyakp", mialabym o polowp rabaty maiej, i 
aioglabyia sip w aiaiajszej receazji w dazej aiierze ograaiezye do 
ogroiaaych nawipzad i pordwaaA wlaAaie do aiej. Ida wasze i aioje 
szczpAcie tak sip aie slalo, a Wy czylajpc aiaiejsze slows, mozecie 
spokojaie doirzeA do koAca artykala, majpc pewaoAA, iz przedstawioae 
la aizej wszelkie za i przeclw sp wywaioskowaae jedyaie z moich 
przazyfi podezas zagrywaaia sip w Lode Runaer 2. 

wynikiem jest sytuaeja, z ktor? musi si? teraz w 
pocie czola zmagac. Pewn? pomoc maze 
przyniesc obejrzenie interesujqcega, acz 
krotkiego i w zadnym stopniu nie 
zachwycajqcego intra, ktore prawdp 
powiedziawszy stanu rzeezy w grze nie 
tlumaczy, wrpez przeciwnietworzy same 
pytania. Nierp.ozostaje nic innego jak tylko 
odpalid program i fJo&wiadczyd na wlasnej 
skorze prceobrazenia ofimiobitowej poczwarki w 
PeCetowego, bajeeznie kolorowego, miejscami 
az do niezdrowej przesady, motylka. 

Zabawa polega na chodzeniu malutkim 

c?towiecz%mJpanem bkompletnie ubran? I 

co si? osMrp do fid rzadko zdarza), po 

totalnie odtotowych i zwariowanych fiwia&ch, 

efi tpm w przestrzeni 

v kombinezon wybranego. 
na poczgtku rQZgrywki koloru, nasz maluczki I 

wtazl ns jeden i kflkudziesigriu leveli gkreilo-nego 
fiwiats. Zadaniem. ktdfe ma w tej 

rzeciywistofici nsjwyzszy priorytet jest ~ - 1 * 

zbieranie chsrakterystycznybb w denym miejsci: J 
przedmiotdw - monst. sztabek ziotaH jajek, 
ktdre do ostatniej sztukt na planszy muszq 
znaleid si? w placaku naszego bohatera. Nie 
jest to proste, zwazywszy na otoczenie-oraz | 
wymyfiin? konstrukcj? poszczegblnych leveFi, I 
ktbrych forma, jak i zamieszkuj^ce je zyigtka f t 
prdbujq na wszelkie sposoby przaszfeodzitf w j 
wykonaniu zadanifl- Graficznie planaze1 
przedstawione absolute^ bez zarzuto, kezdy 
element umieszczony jest w odpowiednim 
miejscu, z wysok? dbalosci? o szczegoly, tak aby| 
nikt z grajqcych nie mial wqtpliwosci, iz to cofi 
knjc^ct si? w rogu jest zminiaturyzowan? 
rzeib&WemJs, a nie skaczqcym radosnie 
piksalem czy sprEte'em. Kazda plansza 
przedstawiona jest w kfealnej posted 3Q, vvj 

ze wszystkimi jej eiementami skfadowymi, M\ 

takze znajduj? si? w petnym, komputerowym 
trdjwymiarze. Trudno jest dopatrywak si? tu | 
jakrcbfi burekdw, przeciwnie - m bgdzte zbyl 
przesadzone twierdzenie, ze jest to jedna i 
lep^ych opraw graficznych w grach 
kimputerowyeh. 
Kezdy swiat, a wlasciwie jego poszczegolne 
plansze posiadaj? pewne charakterystyczne 
cechy, ktore pozwalaj? na tematyezne 
sklasyfikowanie poszczegolnych leveli. 

lizsze zapoznanie si? z gier? 
zaowocowalo nieodpartym 
wrazeniem, iz juz gdzies cos 
takiego widziaiam, ale byfo to tak 
dawno temu, ze nie mog? sobie 
skojarzyc gdzie. Z pomoc? 

pospieszyli starsi ode mnie koledzy, ktorzy mieli 
jeszcze w pami?ci s?dziwe czasy Spektrusia, 
Comodorka oraz Amisi, zgodnym chorem 
wykrzykujgc nade mn? jakze wazn? dla mnie 
informacj?, iz korzenie Lode Runner 2 sipgaj? 
czasow krolowania osmiobitowedw. Owszem, 
obito mi si? cos w tym stylu o oezy, ale 
widoeznie niezbyt mocno, lub tez w czasie gdy 
ow produkt hulat na ekranach osmobitowcow 
podt?czonych do ruskich telewizorow marki 
Rubin, ja byfam jeszcze w powijakach i mam 
prawo do zacmienia pami?ci. Gracze starej daty 
powinni pamiptac Lode Runner 2 pod innym 
tytulem i pod nieco gorsz?, pikselow? postaci?, 
lecz z pewnosci? przysporzy on wiele radosci nie 
tylko im, ale rowniez mtodszemu pokoleniu, 
ktore o osmiobitowcach wie tyle, ile ja o 
wplywie kolarzy chinskich na zorz? polarn? w 
Zimbabwe. 

U dotu: 
Olo jedna i mniej 
skomplikowanych hudowll 
do slorsowania 

0 fabule z ch?ci? nie wspomn? ani kapenki, ze 
wzgl?du na fakt, iz story wprowadzajgcego po 
prostu brak, wipe kazdy zasiadajgcy do gry 
moze popisac si? swoj? wyobrazni? i 
dopowiedziec sobie samemu historyjkp, ktorej 
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• Dobra zabawa 
• Prosiv w o&sludze 

edirtor plansz 

Minusy: 

Do6t?pnycii jest kilka reeczywistogci, i ktdi'ych 
kazda tytuluje si? ciekawg i wiele m4v»i?c? 
rtazw? (Mona World. Gear Word, Wacky 
World!, natomiast wyglgd ich skiadowych 
elamentdw. cryli etapdw. nie pozostawia 
w?ipliwoSci. do jafciego Swiata nalezy dany 
poziom. FakC. iz poszczegdlne cechy 
koostrukcyjne Swiata powtarzaj? si? w jego 
etapach («P- z?batkowa kota. pos?gSJ w zadnym 
stopniu nie umniejsza pomysinwoSci plansz. z 
kbflryini graez musi si? zmagafi. Zrdznicowany 
wyglgd, Hkudne rozmieszczenie eiementow, 
ciekswe. bartlzo'wymydlne konstrukcje oraz 
irgiczne zagadki, z ktdrymi trzeba sobie radad z 

I kazdym nowym krokiem powodujp. iz rawet tia 
i moment node nie b?dzie miala wst?pu do tej 

.3f,sionu|?cej zabawy. Zebranie wszystkich 
l .^ymaganych przedmiotow w celu ukonezenia 
I ifjvHh) i sukcesem poprzedzone musi bye nie 
[' byla jakim wysilkiem umyslowym. llnikaj 
l pniripek. draws nie si? przed zni^cyp Mo: 
[ .torowanie sobie drogi, wywodzen 
f zabojezyeh magdvy. wspinaezka pochybotliwych 
[ arabinacr. na-skfaju ppzepaa 

tylko nicKdre Biemfioty uprzyiemmaigcfi : 

mgm* 
n| czole gFiiacza, 
wigowifl ft jedyne ruchliwe 

sleiiiilnty b?dqce w stanie rozszarpac naszego 
I® Ktrzgpy, bqdt niczyfryjfersjanin z 

seru ki:^fih(jwek o Krdtsku BugslIT 
zdezakt ufl!„ czyli mm fenift go w nieoSc 
Vvu-\ m jedyny wrdgL poza 
wymyslnyiTii ^agadkartii, rkonstcUkcyfhyni] 

b na droteelfiSczyszaenia 
ni^dnycb 

do Utwnrrie ifiJI wyfScipwych. Chaciaz ^ 
rwrzylacifil nie jest zbyt zrdzniccwany gorszy 
mi jost nd armii uzbrojonyfill p6.z§by Qgrdw nzy 
ilhaniblerj^ z Quake’a, ze w^glffu na niebypfq 
ruehliwosn, umiej?tnosc podqzania za naszym 
luilziken knik w krok i niesmiertelnosc. Z naszej 
strany uprzykrzajqcy si? mag mozetjedynie 
ohawied sip wrzucenia na moment do otWOflU 
ktory wykonalismy za pomocq naszego 
mfJskdSJplikowanego pistofa. Ro chwtli wychoitet; 
i rozpm:zy?v] nieustajqcjj za rjgSSrm pfecerfli 
w?drdwke. lecz tych kilka chwfl*gdy siedzial * 

pdfflno nam wystarezye na 
kontynuacj? spacecku. 

» 

Poprzez 
czasu do 

Muzycznie jest n«eco.innfej^iekawie niz 
graficaile, demfnujq tzw. sfx-y, czyli odglosy 

Jupania, strzelania i tym podobne, oraz 
przezabswne dzwi?ki wyd?wane przez magow, w 
^omencie gdy zdlizamy sifjdo nich, bqdz w 

I klasyczny sposob robirtiy ich w konia (m.in, 
4mie5zne pomruki 
tego rodzaju diw 
czasu plynna muzyka jszc&gdlfiie pjU 
znajdujemy sie w sekcji wyboiJJ feuefuj^ktora, 
miejscami mroczna j niepokoj^ca, zwi^ksza 
komizm sytuacji, ktdry vffiwBny 
zostal prie^y^d-pfansi!, Na wi^o^ci z nich 

i mozna spDtkad bardeo zabswna zwanowane, 
niesamowite, (1schizowe,r wr^ol elementy, jak 
sfoneezko Jpelnej bolesci minq czy'poruszejqce 

-AtTIC 
Produced: 
Presage Software DawtfQpnwfitf 
G.T Imefacrtve 

Wymagania; 
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Dystrybutor: 
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si? majestatyeznie odblaskowo-kolorowe 
kwiatki, rowniez nie pozbawione zabawnej mimiki 
..twarzy" Wacky World w tej dziedzinie 
wyroznia si^ najbardziej, poprzez nagromadzenie 
tego typu martwych przedmiotow upi^kszonych 
ludzkimi cechami oraz zastosowanie 
niesamowicie zywych i zwariowanych kolorow, 
ktorych zestawienie wywotuje bijgcy z ekranu 
blask porazajqcy oezy. Nie byle jakg atrakcjp 
jest dolqczony do giery edytor plansz, 
pozwalajqcy na skonstruowanie z gotowych 
elementow, wiasnych, niepowtarzalnych 
konstrukcji, ktorymi mozna zaskoczyc nie tyle 
siebie, co swych kolegow, ktorzy w pocie czota 
probowaliby zmagac si? z wasz? wyobrazniq, 
ktora stworzyla w^myslny labirynt. Przewiduj?, 
iz niepr?dko znupzcj si? oryginalne poziomy, gdyz 
trudnosc w ich pokonywaniu gwarantuje zaj?cie 
graeza na dose pokazn? ilosc czasu, wi?c 
jedynym powodem si?gni?cia po edytor leveli 
b?dzie niepohamowana ch?c zadr?czenia 
kolegow. 

Lode Runner w mistrzowski sposob uniknql 
nudy, ktora grozi wszelkim tego typu 
produkcjom z gatunku zr?cznosciowo- 
logicznych. Ciekawe levele, zwariowana grafika, 

Iprzebijajqcy si?, masowo dobry humor opierajqcy 
si? gfownie na wyglqdzie oraz nazwach 
poszczegolnych etapdw oraz ogromna 
grywalnosc przypominajqca beztroskie czasy 
Qsmiobitdwcdw^kiedy bez zadnych skrupulow 

mozna byto poswi?cic noc dla niemalze kazdej 
giery, gwarantujq bardzo dobrq zabaw? 

" nudy. Konwersja 
udata si? w 100% i 

Runnera w PeCetowskie 
nie gubiqc po drodze odpowiedniej 

I ’dawki zabawy, jaka towarzyszyla kreskowatemu 
oryginatowi. Jako kolejnq propozyej? do 
konwersji na 32 bity proponuj? Manic Minera - 
mojq ulubionq gier? z tamtych czasow - ktorego 
umiej?tne przeniesienie gwarantuje pefny 
sukces, tak jak to ma miejsce w przypadku Lode 
Runnera, ktory na takie okreslenie w pefni sobie 
zasfuzyf. ■ 

□cena: 

s 
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Mac Abra Tekst ow udalo mi si? szcz?sliwie 
ujrzec na tamach CDA. Czemu 
szcz?sliwie? Otoz ostatnio bardzo 
cz?sto nam si? zdarza, ze dumny 
autor, ktdry skonczyl wtasnie pisac 
zapowiedz gry X dowiaduje si?, 

ze: „wiesz, wtasnie przyszla pelna 
wersja, wi?c...”. Szcz?sciem w 
nieszcz?sciu (?) petna wersja 
Caesara 3 przyszla w par? dni po 
tym, jak listopadowy numer CDA 
pow?drowal do drukarni. Ale 
kazdy kij ma w tym momencie 
dwa korice... Bowiem po 
miesiqcu musz? opisywad t? gr? 
jeszcze raz i mam zgryz. Nie wiem, czy 
jest sens powtarzac te same informacje, ktore 
zamiesciiem w zapowiedzi? Nie podejrzewam 
wprawdzie, ze uczycie si? moich sldw na 
pami?c, wi?c cytowanie samego siebie nie 
powinno was zbytnio wnerwid - ale z drugiej 
strony par? osob moze si? jednak poczuc 
oszukanych ..oszustwo, ptac? drugi raz za tekst, 
ktdry juz raz czytalem". A gdybym zaczql z 
marszu, to sporo z was z kotei poczuje si? 
zdezorientowanych: „0 czym on, kurcz?, pisze. 
Co za Caesar 3, czego sequel, jakie rdznice?!". I 
bqdz tu mqdry. Zatem salomonowe wyjdcie - 
odsylam was (kto ma ch?6 i numer 11/98) do 
lektury tekstu Jy, Klaudiusz". A dla tych, 
ktdrzy nie majq ch?ci na grzebanie si? w 
archiwaliach, maksymalnie krotkie 
wprowadzenie. 

34 

Caesar 3 
Zywotv 

Rozpoczne od dluzszej dygpesji. 
robi sin zapowiedz gry (dodzialuj 
produkcji")? Przesledzcie to no przyktndzie 
Caesara 3. Otoz najpierw olrzymalsm press- 
pack, w kldrym bylo ze 2-3 Kb reklamowego 
tekstu plus parp screensholow na CD. Z tekstu nie 
wynikalo zbyt wiele - ze gra bgdzie, ze jest 
sequelem Caesara 2, ze bgdzie lepsza niz 
poprzednik (tez nowosc...) i powinna sig 
podobac. Zatem zerkeglem na strong internetowg 
producenta (praktycznie te same inlormacje, ale i 
parg przydatnych ciekawostek na dodatek). No, 
jeszcze udalo mi sig sciggngc parg innych 
screendw (piszgc tekst nie miatem jeszcze dema 
gry). Na lej podstawie, eliminujqc reklamowe 
wodolejstwoianalizujgcto, co aulorzy 
powiedzieli (a takze - wyzsza szkola jazdy - to 
czego NIE powiedzieli), w ciggu dwoch godzin 
stworzylem zamieszczong w 11/98 zapowiedz tej 

gry. 

Po prawej: 
five CaesarlMoillurl le 
salulanl! 

Caesar 3, 
who? 

Caesar 3 jest kolejnym 
odcinkiem popularnego 
cyklu gier 
ekonomiczno- 
strategicznych, 
rozgrywanych w 
dose umownie 
potraktowanych 
czasach 
starozytnego 
Rzymu [pelna 
ahistorycznosd, 
prawd? 

powiedziawszy). 
Jest to gra 

adresowana 
do fanow 

Cywilizacji, 

First look 

Pierwsze wrazenia sq jak najbardziej 
zach?cajqce. A co wi?cej - nie wprowadzajq 
odbiorcy w btqd, tj. po paru godzinach nie 
orientujesz si?, ze efektowna strona wizualna 
to tylko ladne opakowanie, kryjqce mialkq 

tresc, i ze jest to glowny atut gry. Caesar 
3 od poczqtku cieszy oezy i uszy, zas im 

[ Age of Empires... i osobnikdw, ktdrzy lubiq 
rozmaite odmiany Sim-City. Mydl?, ze to 
powinno wystarezye, by zainteresowac 

tych, ktdrzy jeszcze si? wahajq, i zniech?cic 
mitosnikdw FPP na engine Unreala ;). 

dluzej nad nim siedzimy, tym odkrywamy wi?cej 
kolejnych smaezkow. Duzy plus. Zaczyna si? od 
niezlego, dodd ..hollywodzkiego" intra. Kazdy z 
was, kto kiedykolwiek widziai jakis film o 
Rzymianach „made in USA", poczuje si? 
swojsko, bo zrobiono je zgodnie z wszelkimi 

Numer 1Z/98 
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zasadami filmowej sztuki. Efektowne 
renderowane przebitki, przenoszqce nas z pdl 
bitewnych na ulice miast, czy pokazujqce „jak 

to $i? zacz?fo“ robiq niezie wrazenfe i 
pozwalajq szybko ca(nqc si? w czasie o te z 
hakiam 2000 lat. Grofika samej gry tez robi 
wielce pozytywne wrazente - te wszystkie 
budowle, ich pieczolowicte odtworzona 
architekture, starannoSd wykcrtczenis, 
wzajamna hsrmonsa (czasem zdarza si?, ze 
budowle. chod kaida same w sobie starannie 
wykonans, po pf'ostu Hfgryzq si? ze scbq, 
tmnw chaotycznie zbiorowisko, nte 
komponujqc si? w wi?kszq cafo^d), dbalodd o 
kazdy szczegdt (staranne menusiki, podlewy, 
background/, stylizacja ikonek etc.]. Co tu 

gadac - klasa! 

Podobnie jest z fnuzykq. Ta tez, chod opiera 
na si? na powszechnym przekonaniu pjak 
powinns brzmied muzyka w grze o 
Rzymianach" - niskie i do$c pos?pne, ale 
rytrnicznD-marszou/e dudnierie kotldw w tie. 
przykryte dudd podniostymi tby me rzee * 
pompatycznymi] tern a ta mi granymi na 
rczmaitych iFistrumentach d?tych Ite 
fanfary...] plus majestatyczne orkiestrowe 
stringi, „si? podoba’ . r0t, taka typowo 
imperialna muzyka, dobrze obrazujqca 
wielkosc zadania, z ktdrym mamy si? 
zmierzyc. A ze jest dose standardowa? No to 
co, skoro brzmi niezle i fadnie si? harmonizuje 
z reszlq gry? Dodawszy do tego bardzo 
urozmaicone i wysmakowane efekty 
dzwi?kowe, ktore znakomicie ozywiajq 
wznoszone miasto, trzeba powiedziec, ze 
twdrey Gaesara 3 spisali si? po prostu na 
piqtk?, tworzqc audio-wizualnq opraw? swego 
dziela. To samo zresztq da si? powiedziec i o 
innych elementach Gaesara 3... ale wszystko 
w swoim czasie. 

Nie od razu Rzym 

zbudowano 

Zaczynajqc swq karier? w Rzymie, musicie na 
poczqtek zadecydowac, czy zamierzacie od 
razu dac nura na gl?bokq wod? Copcja 
„robienia kariery’1], czy tez skromnie zaczqc 

nieca 
mzszego 
putapu. 
Prywatnie 
radz? nie 
szarzowac 
tgdyz w 
wi?kszosci 
przypadkdw 
smutnie si? 
to dla was 
skoriezy] i 
pobawic si? 
meco w 
misje... 
Wlasciwie 
nie wiem 
jak je 
nazwac. Treningowe to one nie sq, chod 
praktyeznie petniq takq rol?. Po prostu mozecie 
zabawic si? w tworzenie od podstaw jakiegos 
miasta (a jest ich sporo do wyboru, w 
rozmaitych rejonach rzymskiego imperium, co 
wbrew pozorom ma jednak znaezenie). Opcja ta 
szczegolnie spodoba si? wspomnianym 
mitosnikom Sim-City, poniewaz praktyeznie w 
tym momencie gra zamienia si? w... Roma-Sim- 
City. Ot, budujemy sobie miasto, tyle ze zamiast 
np. wodociqgow, prowadzimy akwedukty, a 
zamiast stadionu... a nie, stadion tez jest. ;) 
Naturalnie czyhajq na nas tutaj specyficzne 
niespodzianki, zgodne z owczesnymi realiami: 
zaraza, pozary (szczegolnie te pozary - 
praktyeznie nie ma miesiqca, by cos nie stan?to 
w ogniu, wsciec si? moznal), bunty poddanych, 
wizyty pandw w skdrach i z maezugami w 
r?kach, przymusowe poniekqd pedarki dla 
stojqcych wyzej w hierarchii etc. Ale idea Sim- 
Cities jest zachowana: dochody sciqgamy z 
podatkow od mieszkancow, jestesmy tez przez 
nich oceniani; dbamy o bezpieczenstwo, 
zaopatrzenie w zywnosc (waznel), zatrudniamy 
ch?tnych do pracy, stawiamy coraz to nowe 
budowle, upgradeujemy stare, 
rozprzestrzeniamy si? na okolic? itp. Po prostu 
dobra zabawa dla tych, ktorzy to lubiq. 

A kampania? No coz, to zasadniezo ta sama 
spiewka... tyle ze w chorze. Tu juz nie wystarezy 
miec jedno miasto - teraz mamy siec miast, 
wi?c nasze problemy rosnq w post?pie 
geometryeznym. Jesli prawdziwi cezarowie mieli 
podobne problemy - to wyrazy wspdtczucia. I 
kto powiedzial, ze „cysorz to ma klawe zycie", 
skoro bez przerwy cos wali mu si? na gtow?? A 
to jakas wojenka, a to bunt w miescie, a to brak 
funduszy, a to poddani wyjq pod oknami: 
„chleba i igrzysk". Zgroza. Na szcz?scie 
mozliwosc regulacji tempa gry pozwala, by w 
bardziej zapalnych momentach nie wybuchnqc 
ptaezem w chwili gdy jednoczesnie trzeba podjqd 
jakies 5 waznych decyzji. (Z czego przynajmniej 
3 sq wzajemnie sprzeczne; chroniczny brak 
funduszy, a ludziska si? pieniq, ze za wysokie 
podatki itp.) Coz, nie jest to gra, ktorq 
polecifbym poczqtkujqcym czy nerwusom. Tu 
wymagane jest obycie w grach ekonomicznych, 
zdolnosci do dalekosi?znego planowania i iscie 
chihska cierpliwosc. (A i cz?ste save'y nie 
zaszkodzq, a nawet pomogq.) 

budowle 

•Fori 
Stawiaj na rogachr murdw, 
korzystnie wzmacnia obronnodc 
miasta. 

•taznla 
Poprawia stan zdrowotny i nastroje 
poddanych. 

•Szkola lazily 
Szkoli woznicow rydwanow. 

niezadowolenie, 
korzystnie wplywa na twq 
popularnosc. 

• Prefektura 
Skrzyzowanie polieji ze strazq 
pozarnq. Pozwala tlumic „ niepokoje 
Spofeczne" i zmniejsza ryzyko 

iichdw pozardw, tudziez 
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Winner 12/98 

Tak si? przykro ztozyto, ze dysponowalem 
wersjq „bezinstrukcyjnq11. Tym, ktorym 
teraz btysn?ty oczka („aaaap wygadal si?, 
paean, gral na piracie - mamy ci?!N A tyle 
gadaliscie, ze tego nie nobicie, ze 
piractwo to cos ztego etc.") 
informuj? od razu, ze gr? 
otrzymalismy od producenta 
(mamy na to dowody : -)) 
na tzw. „zlotej plytee"; 
bez pudefka, instrukcji (o, 
jakze by si? przydata!) etc. 
Stqd przepraszam jesli 
ktos, kto zakupi juz pelny 
komercyjny produkt, znajdzie 
w tej recenzji jakqs 
niescislosc - po prostu sam 
musialem rozpracowac t? gr? 
od A do Z w ciqgu paru dni, a 
to naprawd? karkotomne 
zadanie. 1 bye moze dlatego tez 
wydala mi si? bandzo trudna? 
(Mimo bardzo sympatyeznego i 
prostego systemuobslugi.) W 
kazdym razie jest na pewno duzo 
trudniejsza niz Caesar 2, ktory sam w 
sobie do proscizn si? na pewno nie 
zaliczal. Ukodczenie jej b?dzie pot?znym 
wyzwaniem dla kazdego, niezaleznie od 
stopnia zaawansowania, i zajmie warn... 
no nie wiem ile, ale na pewno dtugie 
tygodnie. W kazdym razie macie okolo 
11 kluczowych i powiqzanych z sobq 
zagadnied (poddani, obronnosd, rolnictwo 
etc.), na ktdre stale macie zwracad uwag?. 
Musicie od razu bardzo precyzyjnie planowac 
wasze miasta - poczqwszy od miejsca, w 
ktorym je zalozycie (blisko do wody, 
stosunkowo niedaleko terenow rolniczych), az 
po jego pfzysztq struktur?. Niby nie, ale... 
zbyt g?sta zabudowa uniemozliwia potem 
..awans" domkow na domy, a tych ostatnich 
na wille; mieszkania polozope obok „terendw 
industrialnych" nie cieszq si? popularnodciq; 
zbyt rzadka siec drog msci si? straszliwie np. 
w momencie buntow czy atakow 
barbarzynskich (nasze wojska czy Hpolicja" 
zmitr?zq mas? czasu zanim tarn dotrq). Brak 
dost?pu do wody czy struktur 
umozliwiajqcych zachowanie higieny ElaZnie, 
szpitale) to ryzyko mrom niezadowolenia (i 
nie tylko). mieszkariedw. I tak w kdlko Macieju, 
Dobrze chod, ze morns kJiknqd sobie na 
jekiegokoiwiek Rzymianina, by poznad jego 

niuuntb uiiNimiiu iiu 

lednyra ekranie 

• ztolflnosd i rozmach m 
- ogdlne wrazenla 

Minusy: 

•gra fesl trudniejsza nii 

na lowyglgda.a 

wyglgdanaliudna;) 

• multiplayer by si? jednak 

flrzydal: taK dla zesady 

□cena: 

Carry on, Caesar! 

Producent: 
Siaifa 

Wymsgaiua; 
P-90,16 Mti Ram. SVGA, kadi 
miu, Win95, <m. 

Internet: hiip;//www sieri 

opini? na temat aktuafnej sytuacji w miescie 
(naturalnie sq i opeje, ktore to dajq... ale czyz 
nie przyjemniej zapytac o to bezposrednio?). 

Budowli, podzielonych w menu na odpowiednie 
kategorie, jest multum. Od czasow Caesara 2 
przybyla masa nowych elementow tego typu 
(ot, na przyklad mosty - nie pami?tam by tam 
mozna bylo je budowac), zas nawet te stare 
rozmnozyly si? i wzbogacity o struktury 
uzupetniajqce. Np. farm jest juz kilka odmian, 
kazda wytwarza odmienny produkt. Nie 
wystarezy zbudowac teatr - ^torzy muszq 
gdzies mieszkac; w specjalnym zresztq budynku. 
i to najlepiej w poblizu teatru. (Nawiasem 
mowiqc Rzymianie kochali rozrywk? i radz? o 
tym nie zapominac.) I tak dalej. Duzo tego! 

Calkowitym novum w tym cyklu jest dodanie w 
„trdjce" religii. Wprawdzie Rzymianie 
(przynajmniej pod koniec swej epoki, ale 
gdy jeszcze panowal u nich politeizm) 
podchodzili Juzacko" do tych kwestii, 
zgadzajqc si?, by kazdy czcil takich bogow, 

na jakich mial ochot? (chrzescijanie byli tu 

wyjqtkiem, poniewaz uznawali tylko jednego boga, 
a tym samym nie chcieli uznawac boskosci 
cezarow), ale w grze jest to potraktowane dose 
serio. I choc dost?pny panteon zostat - na 
szcz?scie (moze nawet zbyt mocno?) ograniezony 
(Rzymianie mieli nawet pomniejszyeh bogow, 
ktdrzy opiekowali si?... drzwiami domdw, serio!), 
to i tak mamy do dyspozycji kilkoro olimpijskich 
bogdw, z ktdrych kazdy ma pod swojq pieczq 
dodc istotny element, ktdry wplywa na rozwdj 
miasta. Co wi?cej, jedli nie b?dziecie odpowiednio 
podlizywad si? danemu Niesmiertelnemu 
(swiqtynie, posqgi, festyny, swi?ta), to macie jak 
w banku, ze kiepsko na tym wyjdziecie. Np. bogini 
odpowiedzialna za urodzajne plony (Ceres) na 
zfodd sprawi, ze zywnosci b?dzie tyle, co kot 
naplakal - i buneik niemal murowany, albo 
przynajmniej czeka nas spory wydatek na zakup 
jedzonka... 

Ponadto oprocz masy wqtkdw ekonomicznych 
jest tez tutaj troszk? elementow gry 
strategieznej, czyli gldwnie cywilizowanie 
barbarzynedw za pomocq legionow lub chociaz 
wybicie im z glow niezapowiedzianych wizyt w 
naszyeh miastach. Wszelako z uwagi, ze tak czy 

siak sprowadza si? to do ekonomii (stworzenie, 
wyszkolenie, zaopatrzenie i zakwaterowanie 
legionu, budowa murow obronnych - wszystko 
kosztuje), ogranicz? si? tutaj tylko do zaznaezenia 
tego faktu. Wqtek militarny jest raezej 
drugoplanowy, i choc bitwy sq calkiem 
sympatyezne, to mysl?, ze to nie dla 
przyjemnosci poprowadzenia swoich kohortdo 
boju skusicie si? na t? gr?. 

A propos - warto zaznaezye, ze wszystkie te 
dzialania: rozbudowa miast(a), bitwy etc. 
rozgrywajq si? na jednym ekranie, Nie nalezy 
tego rozumiec doslownie, ze pole gry ograniezone 
jest do jednego ekranu, co byloby kretynizmem. 
Ale chodzi o to, ze teraz nie wchodzimy w jakies 
sub-menu typu: wojna, zarzqdzanie prowinejq, 
rozbudowa miasta X. Wszystko dzieje si? na tym 
samym ekranie. Jest to o tyle przyjemne, ze 
znaeznie upraszcza obstug? gry - ta nawiasem 
mdwiqc jest najprzyjazniejsza z wszystkich, jakie 
dotqd byly w serii Cezarow i generalnie jest 
bardzo intuicyjna. 

W zapowiedziach pisatem, ze Caesar 3 b?dzie 
mial rozbudowanq opcj? 
multiplayer, Nie wiem dzis, czy 
to ja zle zrozumialem tekst w 
press-packu, czy tez autorzy w 
ostatniej chwili zmienili 
koncepcj?? W kazdym razie 
zapomnijeie od razu o grze w 
sieci - program jest 
przeznaczony dla single-graczy. 
Zjednej strony to moze i 
dobrze, bo nie wyobrazam sobie 
zabawy sieciowej przy takim 
poziomie komplikaeji rozgrywki. 
Z drugiej jednak strony - co 
multiplayer to multiplayer, co 
drugi czlowiek jako oponent, to 
nie komputerowa Al (choc 
trudno zarzucic maszynie, by si? 
nie starala z powodzeniem bye 
wymagajqcym przeciwnikiem). A 
poniewaz multiplayer jest 

obecnie standardem dla tego typu gier, jego brak 
zapisuj? po stronie (bardzo nielicznych) minusow 
tej produkeji. 

Pnzyszedtem, zobaezytem, 
ocenitem 

Pi?kna, ale trudna gra dla tych, ktdrzy lubiq 
dlugie godziny siedziec przy komputerze, i to nie 
po to by eksterminowad kolejnych wrogow za 
pomocq kalasza czy innego napalm cannona. Gra 
wr?cz wymarzona dla ludzi, ktdrzy kochajq 
mydled podezas grania, ktdrych rajcuje tworzenie 
od podstaw wlasnego imperium... czy chocby 
miasta. Raj dla mitosnikow czasow, gdy nosilo si? 
wieniec laurowy zamiast baseball6wki. Ave 
Caesar 3! Ave Sierra! Panujcie nam dlugo! 
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The Abyss: Incident 
otchtsni 

Doslownie „gtebokf" jest film, kldry swego czasu 

byl ppzebojem nr 1 wSrid lilmdw si. The Abyss, 
me 

lylko niesamowita Ishuls, wsrihs skcjs, sin i 

eiehiami specjalnymi, kldne zesphl Lucass 

okreilil mianem: jarlehcyine". Pamislalnm o 

tym wszyslkim i tym bardziej zaciekawit mnie 

nowy tylul, ktory sugerowat, ze ponownie beds 

mdgl zanurzyc sip w otchlani. 

CZARNY I WAN 

ciekawostki jak uchylajgce si? niczym kurtyna na 
przedstawieniu kukielkowym w przedszkolu drzwi, 
zza ktorych wychynie zmutowana przez NTI [Non- 
Terrestrial Intelligence] postac. Przerazenie 
gwarantowane tak jak wowczas, gdy spojrzales 
przez silne szkto powi?kszajgce na jakiegos facia w 
kolorowym czasopismie [tyle ze zamiast kropek, 
glownym bohaterem sg tu zle spasowane ze 
sobg, kolorowe kwadraty]. Mowigc krotko, 
grafika juz na wst?pie was zachwyci i nie 
bpdziecie mogli skierowac oczu na monitor, chyba 
ze ktos uczynny pomoze i silg przytrzyma glow?. 

Nie grafika, widac, ma bye tu podnietg dla 
lakngcego wrazeri graeza! Wyjasnijmy sobie, ze 
The Abyss to rozgrywana w real-time 

at 

The Abyss: Incident at Europa 
kontynuuje historic, ktorg 
oglgdalismy na wielkim ekranie. Szesc 
lat od tamtych wydarzed Bud oraz 
Lindsey Brigman muszg powrdcic, by 
uratowac przyjaciol oraz... swiat. 
Okazuje si?, ze obca forma zycia NTI 

nadal zamieszkuje dno amm* Byd maze nikt by 
ttsgn nawet rite zauwazyb gdyby nie to, ze 
poilwodna ham tui'opa nagle wmMa. Ostatni 
zapis witleo i automatycznych kamer ukazal 
jeclynie iezqcoga bet ruchu cztanka ekipy, 
Nagmtis zaw^rato rowniez niezidentyfikowane 
dzwi?ki... ktore jednak na pewno nie wydobywaly 
si? z normalnej, ludzkiej krtani... 

Gr? rozpoczyna dynamiezne intro, ktore 
intensywnie nastawia graeza na odbior. 
Smiglowiec kolysze si? nad falami, pruje powietrze 
rotorem, za chwil? zaglgdamy juz w twarzyezki 
Buda i Lindsey, ktorzy przygotowujg si? do akeji. 
Ktos b?dzie musial zanurkowac i to bardzo 
tfeboko. a m wiadomo, czy wyplynie. Dramatyzm 
akeji iwdfcregte Swietna muzyezka, ktdra brzmiala 
mi bardzo (jodohnie do tej, kttirej moglidmy 
sluchad w The Rock. Melomani szybko jednak si? 
znioeh^cg, po eh wilt pozostaroe nam juz tylko 
iimbieniowe „bul, bul, huf” i diwi?k kepigeej 
mdy. jeste^my w baze 

WlaSdwic to nie ma problem], tyle ze zderzenie z 
grq jest zbyt szybkie i obawiam si?, ze wielu 
oscsbom pp prostu zabraknie powietrza w 
gwa i townie oprdznio nych plucach. Dfaczego? 
Odpowiedz jest prosta, Po catkiem ladnym intrze 
wkraezamy nogle na plan gry> ktbra prezsntoje si? 
zmeznie yoivej od graheznego zaawansowania 
_ Ntrknrn 30. Zaskoczenie permanentne t 
j0lalrm!w rnmm] chwili poczulem si? jak w 
ituzmim i bafem si? czegokolwiek dotkngd po 

c jwili pnmy^latem sobie, ze mcie wtgczyfem 

!f.S59°S "rpfla“]mt Lorda Vabols, jak 
iadomo grafika spelnia rol? drugorz?dng (mowa 

L Sf'P rPQ. bo takie pseudoerpegowe hity 
1^ Diablo (Final Fantasy VII coiraia historia). 

rini^6, ^ Przystal0 na ponurq stacj§, gdzies na 
e oceanu w zat?chlym Rowie Mariariskim, majg 

ciwg wymow?, az normalnemu czlowiekowi 
oaechciewa si? zyc. Groz? budujg takie 

przygodowka, a wi?c rzecz, na ktorg si? nie 
patrzy, ale gra! Na pokonanie czeka cale 50 
zagadek oraz okoto stu lokaeji, w ktdrych fnozecie 
si? pojawic i rozejrzec po kgtach. Warto dodac, ze 
gra nie wymaga akceleratora grafieznego i kart z 
obslugg 3 D, wi?c poczciwe S3 powinno 
wystarezye. Na ekranie, oprocz okna akeji, 
widzimy specjalne menu, gdzie zostang 
umieszczone znalezione przez nas fanty. Mogq bye 
to przerozne przedmioty, poczynajgc od 
srubokr?ta, poprzez karty dost?pu Ctaki 
nowoczesny kluez), az po broil, ktorg ktod 
niechcgcy zostawit nam na drodze. 

Pukawek jest kilka rodzajdw, i raezej nie 
wykraezajq one poza standardowe wyobrazenie o 
broni przyszlosci. Mamy wi?c tradycyjny pistolet, 
karabin, dzialko na nieokreslony rodzaj amunieji i 
kilka smiesznie wyglgdajgcych pukawek 
strzelajgcych fantazjg autorow. Bron posluzy nam 
do eksterminacji przeciwnikow, ktorzy z kolei 
dzielg si? na cztery podstawowe rodzaje: 
przyjacielskie formy NTI, ludzkie mutanty, mutanty 
szefowie i zmutanciale NTI. Kazda z grup ma 
swoich przedstawicieli (np. Boss Mutants to 

cztery rodzaje chodzgcych trupkow), 
ale nie musicie si? martwic 
rdznorodnoscig przeciwnikow, bo 
raezej jest ich niewielu. Inna sprawa, 
ze w kolejnych ukladach potworkow 
pojawia si? coraz wi?cej, ale poniewaz 
niczym si? nie roznig, kosi si? ich jak 
swieze zboze i bez szczegolnej 
ekscytacji. Dzi?ki temu, ze niekiedy 

Wymagania: 
F190 Win 95 24 MR RAM 

Dystrybutor: 
Sound Source Interactive 

Internet: hllpy/Www rBturntcaljyss.corrt 

U gory; 
Jedna z Inkacjl, gdzie maze 

spotkac nas niezbyt mila 

operaeja... 

Preducenl: 
Seund SwfW'Initfactlve 

wrogow jest naprawd? sporo, gra nabiera 
rozp?du i ze srednio zajmujgcej przygodowki 
zamienia si? w przeci?tng strzelanin?. Quake na 
pewno to nie jest, ale przeciez nie o to chodzi, a 
odrobina ruchu zabija monotoni?. Sam wgtek 
przygody zostaf zbudowany niezwykle tradycyjnie, 
co oznaeza, ze b?dziecie godzinami poszukiwac 

jakiegos przedmiotu, by wreszeie ruszyc z 
miejsca. Jezeli si? nie zgubicie, to cud, bo iokacje 
sg pokr?cone jak muszla btotniarki, a o mapee nikt 
nie pomyslat. Problem ten mozna jednak 
rozwigzac, jesli made dost?p do Internets Pod 
adresem http://www.returntoabyss.com/ 
znajdziecie mapki do wszystkich leveli (ponad 20]. 

Az chcialoby si? na koniec dodac kilka cieplych 
stow o walorach gry, np. o swietnej, wymiatajgcej 
do czysta muzyee. Niestety, rowniez na tym polu 
The Abyss nie ma sobie rbwnych i zaskakuje 
miatkoscig. Co prawda, nie jest w tym wypadku 
tak tragieznie, jednak i tak rytmy snujgce si? z 
gtosniezkow sg raezej dobijajgce. 

Jezeli skasowaliscie dawno przeboje z tamtych 
lat, The Abyss spowoduje, ze lezka w oku si? 
zakr?ci i te kilka minut grania przyniesie warn 
olbrzymig satysfakcj? i na nowo roznieci pozar w 
sercu oraz t?sknot? za czyms utraconym. 

□cena 

warn 
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Grand Prix Legends 
Nudne t?l?3 lata szestSdziesigte... 

Dziela duetu Sierra/Papyrus (a scislej: Papyrus/ 
Sierra) zawsze hudzity i budzq w naszym 
rozrywkowa-komputerowym swialku spory 
oddzwiQk. Na szczgscie - tak dla nich, jak 
rdwniez dla aas samych - nie kenczy sip jedynie 
na zauwazeuiu zaistnienia i Mo niezna dadat. 

tematycznie pokrewny powyzszym - jest po 
prostu zupelnie inny! Oczywiscie - nie dlatego, ze 
znacznie gorszy czy w jakis tam sposob nie 

spokajajqcy - skqdze znowu, wr?cz przeciwnie i 

ze 
mmim Sierrp) estymg i - co Mlaitze - 
rdwniez i sympatiq wszyslkich (przypijmy) 
komputerowych kierowcdw. Zastuzenie? Alez 
oczywiscie - laki chociazby Nascar Racing czy 
recenzowaea przez male nie tak zndw dawno 
(noeo... jadnak lylko relatywnie nie-dawno) SODA 
■ one aaprawdp potrafity, wlasciwie za sprawp 
jedynie niesamowitago klimalu (oprawa graliczna 
SODA - no comments!) na dtugo przykud 
rozamocjonowana (a • paradoksalnie ■ 
precyzyjnia chtodne) spojrzenia do monilorow, a 
dlonie do joydw i kierownic! 

Gem.ini Tak to z nimi jest. Teraz jednak - 
prosz? u uwag?! To bowiem, co 
obecnie uroczyscie wklepuj? (a przez 
was zostanie - mam nadziej? - 
rownie uroczyscie 
odczytane) 
niezwykle 

istotne: otoz - ten 
aktualnie 
recenzowany, mimo 
tego, ze niewqtpliwie 
pochodzi z warsztatow 
Papyrus, mimo iz 
bezsprzecznie 

U gory: 
floczie iulerta liriio 
pomaiaja w lefdzie (czyt. 
poprawlaJa nastrdj, Ny 
wldziny w nich rywala 
dalelto za nanl) 

tym podobne. Jest fenomenem samym w sobie! 
A wi?c dlaczago? I to i wielu wzgl?ddw! Z jakicj) 
o tym moio ib moment, Jak na razie bow? 
najwyzszy czas ujawnifi nazw$ 
bohatera. Co prawda widnieje ana w 
okazaiej okezaloSci gdzieS w gornych piaittmch tej 
strony. ale... no nic - powtorz?. Czyni^ta zai 
tym chetniej, ze dzielo to z calq pewnosH gadne 
jest tego, by o nim mowic! Dodam: jak najlepiej! 
A zatem - imi? jego: Grand Prix Legends, czyli,,, 
Legendy Grand Prix Cniewiarygodne, nteprawdaz? 

Coz jednak jest w nich Ctych Jegendach") 
"takiego szczegolnego? Ho ho: calkiem sporo! 
Poczynajqc na tematyce, a konczqc na,.. 
dojdziemy do tego. Teraz jednak - istota catosci, 
czyli warunkujqce wszystko inne - tlo. Nie da si? 
ukryc: historyczne, gdyz, mimo iz Grand Prix 
Legends JEST symulatorem jazdy bolidem 
Formufy 1 (z grubsza - oczywiscie - biorqc), to - 
wbrew przyj?tym wsrod branzowych desjgnerow 
konwencjom - nie rozgrywa si? w czasach nam 
jak najblizszych, lecz*.. No wtasnie - w roku 
1967, czyli ponad trzydziesci lat temu! Dlaczego 
az tak bardzo „w tyle"? Hm, moze dlatego, ze jej 
tworcy wyszli z zafozenia, ze wszystko 
„normalne” juz bylo, a to - jakby nie byto - jest 
kompletnie nowe? A moze dlatego, ze wtedy to 
dopiero byly Grand Prix I Nie tak jak obecnie, 
kiedy to zwycipaj? nie tyle kierowcy, co 
upchnigte w bolidsch nowinki feechniczne. A 
wtedy? Ha - doslowny brak wszystkiego! 
Komputerowo sterowane zawieszenie, 
mcnitorowany wtrysk paliwa, mechanizmy 
antyposlizgowe... - che che - mozecie zapomniec! 
Wtedy liczyly si? glownie umiej?tnosci 
narazajqcych swoje wlasne zycie prowadzqcych 
oraz no cdz - przyslowiowy lut szcz?scia. Sprz?t 
nie nalezal do niezawodnych (to tak, jak nasze 
systemy^jjeracyjr^JJ! Tak, dopiero takie uj?cie 

si? moza;budzid emooje - kruchy 
same „poszyde"bolide alians kierowcy 3 

lochodu, ^wiadomo^d te9°'j®neimngj^ 
I. nalii^atniejszVi falszywy MMNI I I 

" 11 zablokowapymi kolami zmieoi 
si? vi oezalaffiialqcQ i nieublaganis 
odVjejij&y Sf? oS praeszkdd b?ezek! Ooprawdy: to 
byto cofi* 

...To Wdqz JEST coS! Grand Prix Legends bowiem 
oddaje gorqczkowq atmosfer? tamtych 
wydeigow, model zachowania boliddw, wyglqd L 
dwczesnych (czasem rdwniez aktualnie 
wykorzystywanycb,xbo6 jskze do nam znanyeb i 
nsepodohnych!) tordw * i to bez najjnniejszycb i 
znieksztalcert! Nooo; petne uznanie ptynnie 
(gradient] przecbodz^cs w podzlwl Tym wi?ksze; 
ze peace nad przygotowantem Grand Prix 
Legends wy mag ala neprawd? kompleksowycpr 
sludliw tego zagadnjem&l Ale warto bylo: 

maniakom z Papyrusa (m.im ltojcu“ 
komputeroWycb atifcSk - pevidowi 

KaemmemwIJ ud&lo si? bovyiem dakonad 
czegod kompletnie niewierygodnego: 

wskrzeszonle TAMTYCH czasdw 
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neezywlsla gralika 
• 11 Jwczesnyclf lorow 
• 7 ivpttw (marekl 

IPX, TCP/IP 

Minusy: 
• TYLKO DLA MANIAKOW! 
• 20-WfdZDWlG 

• brakzniienlaiacegosla 
stanaaurvtchoC-przy 
lakwySuliawaiyin 

to I lepiei? J 
• konlecznoS^arywanla 

nocv (patrz: zakabczerUe 

□cena: 
CL. in, 4S-VAIVI V12 
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COUNT ft 1 Jj CREVI Britain 

I'lEtJUn jj YELLOW 

Co prawda Mjedynie” we wszelkich ich 
wyscigowych aspektach, ale? Czy to nie 

wystarcza? 

Wtlajmy si? jednak wreszcie w szczegdly i 
ooogMaW A jest co oglfidaC! W Legendech 
bowtem oprawa graficzna - w przeciwieristwie do 
chociaiby wspomnianej juz SODA, gdzie byla 
nn8' n0 nieledwie symbolic2na - stworzona 
/ostala do zachwycania si? ni?! Ha • co ciekawe 
indnak - nie od razu odnioslem takie wrazenia! Z 

wydawala mi si? ana nieco... hm, zbyt 
S, zbyt uboga. Jednak juz w kilka chwil 
ooczuleni si? wr?« zobowiqzany z rozmachem 
oonukai w glow?. Sdyz po prostu onajest 
rinkladme taka jak - w rzeczywisto&i! Nawiasem 
rndwiac - jak■ws2ystko pozostaie tutaj. Po kilku 
iroleinvch minutachzai czulem, ze jakakolwiek 
invSI o cym. ze coS w Grand Prix jest nie takie 
ifikie byd powmno. b?dzie czymd wr?cz 
riieprzyzwoityml 06. prosty przyklgd jgrfekqb 
wrazenia. jakie dos ownie chwytaj? za gardlo w . 
trakcie ipokonywante ne piqtce djuglego 
laqndnatjo luku kfedy - na skutek s6ms\ 

m-r W^a|jy|wisrzchnr ekrsn 
tlrzy (wr?cz oscyJip, vt lustidHtach widoczne 
rtilizamce (i lEmytal) bolidy prieciwnikdw 
kiudv las v/vddje |i? hyfi $cjan&.. Niesamowit 
autentycznie . autantycrne! Qoklednie tak tsi 
\^l; wi?kro3$f elementdw wizuslnych od 
abracwch si? kbl Iwjdoczne sq nswet nazwy 
ich producer) tdwlj i prpc? zewieszedia, po efekty 
npr■;r.' t> metalowe bandy - te feenie iskier... 
i'cudowne, nie.wiem czy nie najlepsze, jakie dane 
mi hv'n >:i-dykolttiek podziwiab - Slady poSlizgfiw. 

mookamency jednak? Wo cbi - nie 
da si? ukryd- Qt6i niemilym zgreytem sq 
m-.vijvv.. /;f tbitmapDW&nr) ludzje - tak 
obsiuga teotriuOna Grand Rrix (oi i flaflani'J* i 
zwyczaini - rozstawieni gdzjekolwiek bqdl 
Wta, po prpstu plascy jak ^cienny 
telewizur ftulipsa! Tg jednak nie jest chyba 
czynniHr-r ‘yskwalifegcym, h??U Trask? 
design-:: -jw o stworzenfft czegoS naprawd? 
wiarygodnega ukazuje rowrttez fflkt 
Mz0imps FintoSffl" (co nowej 
w konifjULerowych auteh fuokcji wirtuafnego, w 
petni jednak dziatBjqc^SSreeciywlste zegary i 
tak dole kokpitu! He - MwyftulaInego" : jak w 
symulacjach lotniczych! Cos wi^cej o nim? Ano 
dwa tylkri slowa: kapitalny - daje mozliwo^C 
spoglgdanie na boki; i - jednak - niezbyt 
przydatny. No c6r( przykre ■ jednak trudno o inny 
komentari; przy osiqganych prgdko^ciach, z 
ciqgli), wyniszczajgcg nerwy ^wiadonnoSc^ 
nietrwBloSci Igcza pomi^dzy kolami a 
nawiei7i:hm^ krgcenie wirtualng giowq moze 
sprawic jedynie, ze niezbgdne stanie sig najgcie 
na chwil kilka wbzka holowniczego, w celu 

usuniepia i toru naezego doszcz^tnie nozbitego 
CW jakze spektakulamy sposdb - z gubieniem kol, 
elementdw „pDSzycia"t ogniem i efektami 
d^kowymi wlgaznie] bolidu! 

Otoz to: efekty kraks i uszkodzen. Ech - po 
prostu brak Stdw! W jak najbardziej pozytywnym 
aspekcie tego jwrotu oczywibcie! Polgczenie 
niesamowitej grefiki bowiem, swietnego dzwigku 
(ten nleaamwtjfi ryk 12-cylindrowych 
sHnikbwC„-Spaz - co najwazniejsze - idealriie 
odwrorowanef fiz^ki determinujqcej zachowanie 
pojazdu (rtyrn iuir za chwil?) daje tiikre efekty, 
zis... Mp ale - zdaje si?, ze powinienem 
wspomniet w kilku slowach o tej enigmatycznie (i 
- hie ukrywajmy - dobb groznie] brzmigcej fizyce. 
Mowa aezywificie o dynamice, modelu jazdy 
poszczegdlnycb typflw bolidow [scislej biorgc: 
siedmiu; z Ferrari Scuderia i Lotusem 49 na 
czele), uwarunkowanym tak nawierzchni? toru, 
jak i technicznymi ..ustawieniami" pojazdu oraz.., 
sposobem, w jaki jest on prowadzony! 
Najdobitniejszym wyrazem dbalosci o t? [jak dla 
mnie - podstawow?) cech? symulatora jest fakt, 
ze podczas baaardzo powolnego skrgcania kola 
krgcg si? z odmiennq pr?dkoscig [sic!], ze 
zdarzaj? si? ..niezawinione" aktywnoscig 
..kierowcdw" awarie, oraz - wreszcie - to, ze 
przez bite dwa dni uczytem si?... jezdzic bez 
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.wspomagafV' (oczywi^ie sztucznych, wdwczas 
nie istniejgcychL Dokonalem tego - w tym czasie 
zaczglem brai lukl pobllzgami (rozumiecie - w 
wy^cigach Formuly 1 - poblizgami] ^ wygrywad ze 
brednto zaawansowanymi przecrwnikami jednak 
nauczyd mi si? juz nie udalo, W sumie nie 
dziwnego jak mozne wygrad z woi?z zywymi 
gwiazdami (legendami) pokraju Jacks Brehama 
czy Grahams Hill a?! Podejmuf^c urwen? my§f - 
sqdz?, ze dodawai, ze GPL to raezej (do bdlu] 
realfstyczny symulstor i raezej or wszyscy lubiqcy 
£ctga£ si? nie tyika Hpo ozernym" nie b?d? si? 
pny nim dobrze hm\t nie musz?. Tu bowiem 
gwarantowany jest nieco inny typ satysfakcji: 
ten pozostajqcy w prostym zwiqzku 
przyczynowo-skutkowym z pokonaniem... siebie, 
nie za£ (czy raezej - nie tylko) przeciwnikow! 
Niejasne? A wi?c sprobuj? tak - to gra dla tych, 
ktorzy najwi?kszq radosc czerpi? z opanowania 
podstaw i pbzniejszego, powolnego i upartego 
szlifowania nabytych umiej?tnosci! Chore, 
nieprawdaz?! A jednak znam takich ludzi! Aby nie 
szukac daleko: ja sam jestem taki. :) 

Cbz by napisac na zamkni?cie tej nadmiernie 
wydluzajqcej si? recenzji TAKIEGO dziela? Hm, 
moze to, ze jak dla mnie Grand Prix Legends jest 
oczywistym (co wi?cej: jedynym) kandydatem do 
miana symulatora roku! Nie wspominaj?c juz o 

Zl 

niewiele dla was znaczqcym awansowaniu go na 
pozyej? lidera w moim prywatnym rankingu! 
Oczywiscie nie jest on kompletnie wolny od wad 
(ot, dla przykladu - ..dotozenie" sobie 
komputerowych przeciwnikow powoduje - w 
stosunku odwrotnie proporcjonalnym - 
drastyezny spadek FPS-ow), ale takich 
[perfekcyjnych] wytworow r?k (i umyslow) 
ludzkich w ogble, niejako z zasady nie ma! Poza 
tym w Legendach akurat wady w pelni 
rekompensowane s? przez ten niesamowity 
engine! Na marginesie - mbwi si? o nim, ze 
Kaemmer zamierzal wrzucic samochod w 
komputer i,.. udalo mu si? to! Ha! Niezle, 
nieprawdaz? Jak to jednak ma si? do nas? Ano 
dzi?ki temu mog? z krystalicznie czystym 
sumieniem polecib Grand Prix Legends wszystkim 
komputerowym maniakom jako cos, przy czym 
autentyeznie wstrzymuje si? oddech! Ech: az 
szkoda, ze nie ukazata si? ona wczesniej - na 
wiosn?, tak jak zapowiadano - wtedy miatem w 
perspektywie urlop (wakaeje) i sporo czasu, by 
si? z niq naprawd? zaprzyjaznic (noce sq 
dlugie...). Choc z drugiej strony: i tak warto byto 
nan poczekac! A noce sq teraz jeszcze dtuzsze. :) 

Producent: 
Papyrus/Sierra 

Dystrybutor: 
CD Projekt 
lei. (022) 8257121 

Wymagania: 
P166, 2xcdrom, w95/90, 
32 mbram, DireclX 5,0 

Internet: http;//www.sierrasports com 

WBfrn 



Barrage 
Lupu-cupuJupu-cupu 

Gro Barrage jest dla mnie dowodem, ze inllacja 
aie dotyczy jedynie ally nabywczej pieniadza, ale 
moze tez obejmowac swoim zasiagiem gry 
komputerowe. bliecaly roh temu zacbwycalidmy 
sip znakamila grp G-Police. Pol raku lemu rbwnle 
elektowna (a pod paroma v/zglpdaml nawel 
lepsza od G-Police) Incoming spotkata sip juz z 
odcznwalnie chtodniejszym przyjpciem, bo to co 
byto rewelacjp na poczptku roku, zdolalo sip nam 
juz nieco opatrzyc. Barrage, przypomlnajpcy w 
sumiete dwie glerki, nie budzi zas juz tak 
gorgcych emocji, mimo iz tak naprawdp pod 
wzglpdem etektownosci I zasad niczym specjalnle 
sip od Rich nie rfizni (a jedli nawel, to poniekpd 
zwykle in plus). A za nastppne pdl roku Mm 

gra oirzyiane w takiej keowaocji I zrealiiewaoa 
na zblizonym peziomie, zostanle juz pewnie 
pnddana totalnej krytyce. No cbz • Inllacja... 

Ugly Joe 

Co jest grane? W Barrage zasiadamy za 
sterami... Trudno 
powiedziec! Nie jest to 
samolot ani helikopter, ani 
poduszkowiec. To jakis 
dziwny pojazd, b^dqcy jakby 

skrzyzowaniem helikoptera (mozliwosc 
zawisania, pionowego startu i Iqdowania] z... 
todziq podwodnq. Tak jest, w dowolnym 
momencie (o ile na dole jest woda ;)], mozemy 
po prostu ostro zanurkowac i np. ukryc si? pod 
wodq pnzed nadlatujqcymi rakietami wroga. 

(Dodajmy wszakze, ze i tarn nie jesteSmy 
bezpiecznl, gdyz nieprzyjaciel czai at? 
WSZ^pZIE). Na wyposazeniu mamy dwe 
systemy uzbrojenia i nielimitowanq Bmuniqg: 
pierwszym jest dzialko Iszkoda, ze nie strzela 
pociskami smugowymi], drugifrt*7§£ 
samonaprowadzajqce si? rakigfcy. (Co nie 
znaczy, ze w kolejnych misjech to nie ulega 
zmianie; ja mowi? o tyrm fczym zaczynamyi. 
Ponadto nasz pojazd |8St praktycznis 
niezniszczalny - przynBtmniej je£li idzie o kolizje z 
gruntem i wodq; tfi nie robiq na nim 
najmniejszego wftzenis. I zeby 
bylo smieszniejt?), gra jest w 
ogole pozbawiona fabuty, tj. 
gracz nie.wiem kim jest, co robi i 
dlaczegfl, kim sq jegp wrogowie 
etc. Kolejne misje Mazda 
rozgrywane w ojfrgbnym 
Swiecie) majq Wprawdzie w sobie 
cos na ksztflfi fabuly - ale 
cgranicz^si? ona do tego. ze w 
okreglonym czasie musimy 
zebrSc iles tam przedmiotow, 
plus.ew. destfukcja czegos 
jeszcze, dzi?ki czemu zyskamy 
dost?p*do kolejnego levelu. Moze 

jumie i dofarze, bo 
Barrage jest po prostu strzefoninq, wiec 
doozepiame do nlej intrygi przypomina 

mozna to sobie zmienic, Wszelako niezaleznie od 
tego, co sobie ustawimy, jedno pozostaje bez 

jjnian: gra angazuje jednoczesnie obie dionie i 
nie ma od tego ratunku. Nawet gdy 
zastosujemy jakis standardowy joy z czterema 
przyciskami (sugeruj? takie rozwiqzanie; 
program obsluguje tez joye z feedbackiem), to i 
tak b?dziemy zmuszeni do wykorzystywania 
paru klawiszy. Inna rzecz, ze do dose ciekawych 
celow. Np, mozliwe jest ptynne zoomowanie 
obrazu, ktory widzi nasz pilot (taka lornetka on¬ 
line ;]). Mozna tez... poruszac jego glowq. 

00I07M8 
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malowanie 
kwiatkow na 
pancerzu czolgu - 
czyli nie ma 
zadnego znaezenia. 

Pilotaz 

Giera nie zamierza 
nawet udawac 
symulatora, wi?c 
sterowanie jest 
dose proste... co 
nie znaczy, ze 
latwe. Tu autorzy 
si? nie popisali. 
Defaultowe 
ustawienia 
klawiatury sq 
skrajnie 
niewygodne - ale 

Zrobtono to tak sprytnie, ze fiacteniecie 
klawisza. ktdry uaktywnie tp funked {ravuodtije, 

iz pilot blyskawicmie skrqca giDw§ w 
wyznaczonym kierunku, zeS jego 
puszczenie powoduje rdwnie 
natychmiastowy powrot gfowy do 
pierwotnego ustawienia. Poniewaz 
gra jest bardzo dynamiezna, a 
wrogowie atakujq z wszystkich 
stron, i do tego poruszajq si? zwykle 
z blyskawicznq prpdkosciq, 
mozliwosc szybkiego rozglqdania si? 
na boki jest tu wr?cz nieoceniona. 

Thoch^ o misjach 

W grz^mamy 5 misji podzielonych 
na swiaty o nazwach: Prairie, 
Tunnel, Canyon, Chicago i Ocean 
(jest tu tez opeja Championship], 
Przy czym na poczqtku dost?p mamy 
tylko do Prerii i dopiero przejscie 
tego levelu otwiera dost?p do 

nast?pnego swiata. Rozwiqzanie w sumie 
troch? frustrujqce dla tych, ktorzy nie sq 
dobrzy „w te klocki” (nie mozna robic save’ow 
w obr?bie misji]. Preria to zasadniezo zielone 
wzgorza i od czasu do czasu jakies zbiorniki 
wody. Wrogowie atakujq glownie z powietrza, 
choc sq i na ziemi wiezyezki z kqsliwymi 
dzialkami etc. Tunel - no to tunel ;), z takq 
industrial grafikq; trzeha doleciec do konca, 
by zniszczyc (uwaga, b?d? cytowal, odsunqc 
si?!] „the anti-gravity bi-linear ultra isotropic 
flux generator". Co to jest, nie wiedzq chyba 
nawet sami autorzy - ale brzmi imponujqco. 
Oczekujcie eksplodujqcych rurociqgow, 
toksycznych odpaddw, zapor do niszczenia 
ogniem broni pokladowej, wiezyezek etc, Tu 
trzeba wykazac si? prawdziwym lotniczym 
kunsztem! (Bardzo maty limit czasu]. I uwazajcie 
na law? - jest bardzo gorqca, co zle si? odbija 
na zywotnosci naszego heli-u-boota ;]. Wielki 
Kanion - coz, znow bardzo efektowne widoezki i 

i 

, 
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-Niezhf dzwlek 
•Spore ciesigcycl} oczv 

detali 
•Zrdznicowane swialy 
- Pomszaaie glowg pilots 

I pare Innvch pomysldw 
• Gra jestslrzelanlng-i 

nie odale.ie jest czymS 
wlecej 

Minusy:* ,{ 
•To lylko trywlalna wrecz 
slrzelanina 

•Meczaceslerowaole 
• P-2 256 Mhz i VODdOtt? 

•Brahave'ewwoPteiiie 
misil 

Dcena: 
Pm docent; 
AclivtaFcm 

Wymagania: 
P-133,3? MG flam. ataeFetiLor L.E.M. 
grafiki, kstljt muz, Win95. CrM lel.(022J 6428165 

Intern et: nirpy/www. inanuogi ies.coih 

Tu grze bez wqtpienia nalezq si? wyrazy uznania. 
Jesli ktos zastanawia si? czy opfacafo mu si? 
wydawanie kasy na akcelerator, to Barrage 
udowodni mu, ze - tak. Warto bylo. I to jak! 
Grafika jest niewqtpliwie efektowna i powyzej 
sredniej dla podobnych produkcji. Milosnikow 
tytulow w rodzaju Commanche podnieci lot na 
mozliwie niskiej wysokosci, tuz nad szczytami 
drzew i wzgorz; masa detali cieszy nasze oczy, 
choc... Gena za te wrazenia jest slona. Na moim 
domowym P-200 MMX j*.3,2 Mb + 3Dfx gra 
momentami [gdy naokolo uwijalhsi? wrogowie, 
teren byt urozmaicony i z detalami ustawionymi 
na rnaxa, a wszystko az kipialo od eksplozji] 
okrutnie zwalniala, niekiedy do (tak na oko) 3-4 
fps. Podejrzewam, ze nawet posiadacze P2 
266, 64 Mb + Voodoo2 tez nie b?dq w duzo 
lepszej sytuacji, A to dlatego, ze poziom 
detalizmu grafiki zawarjty jest w przedziale 1-5, 
zas autorzy sugerujq, by posiadacze P-166 
ustawili go na 1, P200-233 - 2, czwork? 
wrzucic mogq ci. ktorzy majq co najmniej P- 
200... Jak si? to ma do minimalnych wymagari 
Qny, no comments. Ponadto grac mozemy w 
nozdzielczosciach od 
220x200 do 
1280x1024, choc 
Posiadaczom 
typowych [dla 
Polakow] konfiguracji 
°dradzam wszystko 
Powyzej 640x480. 
Ale ta niedogodnosc 
rekompensowana 
Jest takimi 

^idoczkami, ze az 
JaPa si? sama 
r°zdziawia. Lot nad 
°ceanem, przy 
Zachodzqcym sloricu, 
9dy niebo i woda 

tan/vione sq na 

rozmaite odcienie rozu, a po wodzie 
majestatycznie sunie oswietlony jak choinka 
pasazerski liniowiec, zrobil na mnie naprawd? 
piorunujqce wrazenie. Takiego nieba jeszcze nie 
widzialem! [Gdyby jeszcze mozna byfo zatopic 
ten statek albo choc widocznie go 
zdewastowac... echL Albo takie smaczki, jak 
efektowniejsze niz norma przewiduje eksplozje 
tautarry postarali si?, by byly lepsze od tych 
klOre juz stendardowo poj&wiajq si? w grach 
^frzystfljqcycb z ekceieratortiw) czy dym $ 
silnikow i smugi kondensacyjne poiomTV. 
przez latajqce pojazdy wrogdw i odpaione 
rskrety... Czy mny cieszqcy oko drobiazg ■ gdy 
zanurzamy si? w wod?, widzimy. iz na kilku 
pierwszych rnetrach jest ona wzburzona, unoszq 
si? tarn jakies paprochy (plankton? glony?). 

Cieszy tez faktpze --w.przeciwiensijtwie do wielu 
strzelaw - nie obowiqzujlbw Barrage Masada 
„jeden strzal, jeden trup". Np. zaatakowal mnie 
odrzutowy mysliwiec (skqdinqd bardzo 
efektowny]. Pocz?stowafem go rakietq prosto 
w d...ysze. I co? Oberwal, zadymil... i chwiejnym 
lotem zawrocii, ciqgnqc za sobq kit? dymu, do 
powtdrnego ataku. Dapiero porzqcjniejsza seria 
z dzialek pokazafa mu kto tu rzqdzL To jednak 
daje duzo wi?kszq satysfakcj? niz seryjne 
spuszczanie z nieba kolejnych fal UFOli (vide 
Incoming]. A i trafienie w cel nie jest znowu az 
tak proste, nawet na najnizszym poziomie 
trudnosci (a sq trzy). 

slalomik wsrod skat 
oraz ukryte podwodne 
jaskinie, w ktorych 
oczekuje was pewna 
dziwna, ate przyjemna 
niespodzianka. Chicago 

_ lot w miescie, w 

(vocy. na niskim 
pu-Eipis, nad ulicami i 
pomigrizy budynkami, 
to naprawd? coS 
rajcuptcego-_ Ale, policja 

logo me lubi. °inie' 
straeicie si? jej... 

Mo a Ocean, co chyba 
najefektowniejszy 

wizualnie etap, 
dziejqcy si? nad i pod , 
wodq; licZba wrogow (i 
ich odmian - bodaj w 
okolicy 16] wymyka 
si? tu juz wszelkim 
prdbom opisu... Aha, naturalnie w misjach 
mozemy jeszcze zbierac ..znajdzki", ktore w 
rozmaity sposob ufatwiajq nam zycie - ale to 
ppzeciez w takich grach oczywistosc. 

Grafika 

SFX 

Dzwi?k jest dobry, ale nie tak jak grafika (no 
coz, akceleratory dzwi?ku chyba jeszcze nie 
istniejq ;)]. Nie ma tarn nie, czego mozna si? 
czepic (chociaz... sq same dzwi?ki, a gdzie 
muzyka?], ale tez nie widz? tutaj niczego, co 
trzeba by byto odr?bnie pochwalic. Mozna 
powiedziec tylko tyle, ze w grze nie ma ani 
sekundy ciszy - stale cos si? dzieje w tie 
(chocby bardzo sielskie ewierkanie ptaszkow) 

Grywalnosc 

Wrazenia 

Uhm, w sumie srednia. Gdy jednak grafika si? 
nam opatrzy, gdy zaliezymy par? misji, to 
emocje sq raezej srednie. Caly czas jestesmy 
atakowani, miotamy si? w nieustannych 
unikach, pot zalewa oczy, obie r?ce pracujq jak 
szalone.,. ale to jakos nie daje nam (mi) kopa. 
Zaliczenie kolejnej misji (wbrew pozorom - 

Barrage jest grq jak najbardziej do pogrania - 
ate nie jest grq do dlugiegb grania. Piszqc o 
Incoming pozwolilem sobie okreslic jq dose 
kwasnym mianem „3Dfx-owy fast-food". 
Oznaczalo to tyle, ze ma on co prawda nader 
efektownq grafik?, ktora w pelni wykorzystuje 
moc akceleratorow, ale jednoczesnie jest 
pozbawiony wewn?trznej gl?bi. Jest grq, ktora 
nie budzi nadmiernych emocji; produkcjq, ktora 
nie pozostanie na dtuzej w pami?ci graezy, 
Dokladnie to samo mog? dzis powiedziec o 
Barrage. Jest to ladnie wysmazony, apetyeznie 
wyglqdajqcy i skropiony keczupem hamburgerek, 
choc jak czlowiek bardzo glodny, to i hamburger 
niezle przeciez smakuje... 

-9/10. ■ 

trudna sprawa) raezej wywoluje ulg?, iz mozemy 
na chwil? razprostowad palce i otrzec Izawiqce 
oczy, a nie daje wiqkszej satysfakcji z tego, ze 
zwyci?iyfsdmy. Byd moze w multiplayer doznania 
sq bardziej burzliwe - ale niestety nie moglem 
tego sprawdzic. Zaznaczam wszakze, ze taka 
opeja jest dost?pna. 
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World Air Power: Israeli Air Fighters 2 
Takis mate a takie wielkie__ 

Porzgdne symulatory lolnicze robi na Peceta tylho 
pare firm. Wtasciwie zaryzykawatbym 
twierdzenie, zb liczg siy tylko trzy, cztery, 
zwlaszcza jedli dodatkowo mi pod uwagp tylko 
produkcje wojskowe, odrzucajac tym ssmyrn 
Flight Unlimited czy Flight Simulator. Coz wipe 
pozostaje? Na pewno DID z Eurofighterem i F22, 
riiwnie moeng pozycjg ma Jane's z FI 5E czy 
Longbowem, liczg sip takze jeszcze produkcje 
Imagic Games - czwarte miejsce zostawig wolne, 
a by nie byfi posgdzonym o peminigeie jakiejS 
kultowej produkcji, kazdy moze jg wladnie w to 
miejsce wpisac, by nie czuc sig uraionym i nie 
mind prelensji do mej zawodnej pamigei. 

Allor Dajmy jednak spokoj przeglqdowi 
pynku, w koricu artykut ten ma bye 
recenzjq konkretnego tytutu, a nie 
katalogiem symulatorow dla 
maniakow. Przejdzmy zatem do 
konkretbw, ktorych jest zresztq 

catkiem sporo, a ze dodatkowo jest to pierwszy 
produkt z nowej serii Jane's, wi?c o wszystkim 
wypadato b?dzie w tym miejscu napisac. 
Niestety umieszczanie odsytaezy do tekstow 
wczesniejszych najzwyczajniej w swiecie nie 
wchodzi w rachub?, gdyz tekstow takich po 
prostu u nas jeszcze nie byto. 

Israeli Air Fighters s? w ogolnych zatozeniach 
nieco podobne do Fighters Antology, mamy 
bowiem do czynienia z symulatorem nie tyle 
jednego konkretnego modelu powietrznego 
drapieznika, co z catym ich zestawem. W 
szczegotach napotykamy jednak na roznice dose 
istotne: podstawowa z nich to skoncentrowanie 
si? nie na wszystkim co lata na swiecie, a na 
silach lotniczych jednego kraju, w tym akurat 
wypadku Izraela. Jest to podejscie bardzo 
atrakcyjne i to nie tylko dla obywateli danego 
panstwa. Kazdy rasowy maniak ma bowiem 
jedyn? w swoim rodzaju mozliwosc wzi?cia 
udzialu w wysilku zbrojnym jego lotnictwa i to w 
dodatku widzianego z wielu, dose odmiennych 
od siebie, perspektyw: nieco inne zadania 
wyznacza si? samolotom szturmowym, a czym 

innym zajmuj? si? mysliwee. 

Okazj? do wypuszczenia tego produktu byla 
pi?6dziesiqta rocznica powstania izraelskiego 
lotnictwa, a dodatkowo czas ten nie uptyngl mu 
na beztroskim rdzewieniu w hangarach czy 
realistycznych symulacjach, by utrzymad jako 
tak? zdolnodd bojowq. Zamiast tego odgrywalo 
ono kluczowq rol? w paru wojnach, ktdre Izrael 

poczqlkulficvch 
porzqdny tiyh gry 
sieciowej 
wyczuwalne rOznlce 
miedzy poszczegfilnymt 
maszynaml 

• dnlaczony edvlor misjl 
• zrdznicowanie mlsji 

skladalacych si? na 
kampanie (w sarnie 42) 

• nielak dokladne 
Dddanie wszyslkich 
piuansow poszczegal- 
nych maszyn. jak Id 
mialo mlelsce w F15E 

• nie nailepszy wyglad 
zleml z bardzo nlsklej 
wysokoSGl 

□cena: 

9 

prowadzit ze 
swoimi 
s^siadami w 

obronie swej 
niepodlegtosci. 

I to z jakq 
skutecznosciq! 

Nie b?d? 
wprawdzie 
przytaczal 
tutaj 
szczegdiowych 

danych na temat 
poszczegdlnych 
kampanii, od tego 
jest przeciez 
dotqczona do cz?sci 
symulacyjnej 
encyklopedia, ale jak 
tu si? nie zachwycib 
wynikiem w stylu 
zniszczenia odlegtego 
o tysiqc kilometrdw 
reaktora jqdrowego 
[jeszcze nie 
wlqczonego) w Iraku w roku 1981, czy setk? 
przerobionych na ztom mysliwedw, Iqcznie z 
dziewi?tnastoma bateriami SAMdw - taki byt 
bilans wojny z roku takze 1981. Fakt, ze niby nie 
robi to wi?kszego wrazenia, ale jeSli doda6, ze w 
obydwu operacjach nie stracono nawet jednej 
maszyny, to wyezyn dobry zmienia si? w 
niemozliwy... A przeciez wczeSniej, chodby w 
Wojnie Sze£ciodniowej z roku 1967, stosunek 
strat do zwyci?stw wynosil „tylko" czterysta 
pi?ddziesi?t do pi?bdziesi?ciu, z czego wi?kszo66 
zostala zniszczona jeszcze na ziemi... Jylko" jest 
wi?c tutaj niezbyt na miejscu, bo z liczb jasno 
wytania si? obraz jednej z najskuteczniejszych 
formaeji lotniczych Swiata i to dzialajqcej w 
niezwykle trudnych warunkach, broniqcej kraju, 
kt6ry ma na zorganizowanie obrony przez 
atakiem z powietrza w najlepszym wypadku nieco 
ponad pdl godziny. Wprawdzie dzi?ki wywiadowi o 
planowanych akcjach wiadomo zazwyczaj z 
parodniowym wyprzedzeniem, ale nie zawsze.,. 

Poza tym jest jeszcze coS takiego, jak opinia 
mi?dzynarodowa patrzqca raezej na agresordw 

niezbyt przychylnym okiem. 

Wspominalem wczeSniej o encyklopedii. Jest to 
porzqdnie opracowana historia pi?6dziesi?ciu lat 
zmagari z sqsiadami. Wszyscy ch?tni znajdq tarn 
w miar? dokladne omdwienie toczonych przez 
Izrael wojen, najwazniejszych operaeji, wywiady 
z tudimi biorqcymi w nich udzial, dane 
techniczne maszyn latajqcych czy sprz?tu 
przeciwlotniczego i to w dodatku nie tylko ich, 
ale rdwniez wrogdw. Jest to wspaniale 
kompendium wiedzy, nie ograniczajqce si? 
zresztg do samych maszyn, bo sledzqc przebieg 

operaeji, mozna si? wiele dowiedzied i o 
wspdlczesnym polu walki i stosowanej przez 
najlepszych taktyce. To ,, najlepszych" jak 
najbardziej tu pasuje, bo jeSli udaje si? komuS 
uzyskad calkowite zaskoczenie i wykona6 
kontruderzenie kohczqce si? praktyeznie 
catkowitym zniszczeniem lotnictwa dwtich 
krajdw przygotowujqcych si? wlaSnie do 
rozpocz?cia wojny, to o czym£ to Swiadczy... 
Nie mdwiqc juz nawet o tym, ze obrona 
przeciwlotnicza kraju, w ktdrego kazdy punkt 
wrogie samoloty mogq dotrzed w czterdzieSci 
minut, nalezy do zadan do$d karkolomnych. 

Zwlaszcza, jeSli jest 
si? otoezonym przez 
samych ..przyjacitil" i 
to bez po^rednictwa 
fosy w rodzaju 
kanalu La Manche. 
Dost?p do tych 
informaeji ulatwia 
logiezne podzielenie 
informaeji na dzialy. 
Mamy wi?c i cz?66 
techniczn? ze 
wspomnianymi 
danymi odnoSnie 

wst?pu, i historyeznq z opisem toczonych 
wojen i najciekawszych operaeji czy 
zawierajgc? ogolny podzial tego rodzaju broni. 
Cz?$6 z wojnami i operaejami zawiera, prdez 
samego tekstu, takze film z lektorem 
podajqcym najwazniejsze fakty, mozna takze na 
biezqco zapoznac si? z wywiadami 
przeprowadzonymi z ludzmi majqcymi na tamte 
wydarzenia jaki6 wptyw - wywiady 
zamieszczone zostaly przy tym w formie filmu, 
a nie suchego tekstu, Z opeji ulatwiajqcych 
zapoznanie si? z historiq konfliktdw i narz?dzi 
w nich wykorzystywanych warto wspomniefi o 
dokladnym indeksie tematyeznym, z 
rozrysowanq calg strukturq encyklopedii, jak i 
rzeczowym, gdzie z listy wybiera si? po prostu 
interesujqcg nas rzecz. Ale i to nie wszystko, 
bo lubiqcy jasnos6 mogg jeszcze skorzystad z 
osi czasu, na ktbrej zaznaezono wszystkie 
wojny i operaeje - jesli kto£ kocha daty, b?dzie 

wniebowzi?ty. 

Humei 12/sa 
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Jak juz wspomnialem, jest to 
symulator nie jednej, a wielu 
maszyn. Naturalnym wydaje 
si§ wi?c pytanie o rdznice w 
zachowaniu si? ich w 
jjowietrzu, wygl?dzie 
kokpitu, zamontowenych 
ui7f|dzef1i3ch i tym 
nododnycli szczeg6lach 
skiadajticych si? na kaidy 

porz^ny te9° 
typu, Zanim jednak o tym 
r, oisze, pozwol? sohie na 
m0|, jswtok? konieeznq na 
cod rzucajgcego si? w oezy 
troch? wczesniej, 3 
mianowicie wygl?d. 
jest on bardzo dobry, foto- 
realistyezny i rzucajqcy na 

kolana, ale pod dwoma 
warunkami. Po pierwsze 
wypada miec porz?dn? maszyn? z Pll i dobrym 
dopalanzem. a po drugie - nie mozna latac 
nisko. To pierwsze jest w miar? zrozumiate, a 
drugie wynika z i tak niskich wymagan 
pami?ciowo-szybkodciqwych i zastosowania 
modelu rzeczywistego/terenu. Wiqzalo si? to 
bowiem z koniecznodciq wykonania szczegotowej 
mapy wysokosc/kolor dla catego terenu dziaiah. 
0 skali tego przedsi?wzi?cia najlepiej chyba 
dwiadezy uzyskana dokladnosc: punkty siatki 
rozmieszczone sq co dziesi?c 
metrowl Przy tak wielki terenie 
dziatari robi to niezle wrazenie, 
ale niestety nie w momencie, 
gdy leci si? na pi?cdziesi?ciu 
metrach, a jest to wielokrotnie 
jedyny sposob na unikni?cie 
SAMqw... Najgorzej jednak 
majq posiadaeze minimalnej 
konfiguraeji, gdyz z 
dokladnego 
odwzorowania 
terenu nici, 
detale trzeba 
powyfqczad, 
a przez ziemia 

wyglqda niezbyt 

niewieika szybkosc 
oddwiezania obrazu niezbyt 

dobrze wpfywa na szanse przezycia 
takiego niskiego Ibtu - przy trzech, moze 

Pi^oiu klatkach na reakcj? trzeba nie lada 
doswiadezenia, by wyjdd calo z przelotu 
kanionem - a taka jest juz bodajze trzecia misja 
treningowa. 

No ale rasowy pilot powinien juz czegod 
szybszego si? dorobid, wi?c bez zb?dnych 
utyskiwari doceni wysilek twdreow i jego wynik. 
Zresztq, jak gtoszq materialy reklamowe, 
czegos podobnego uzywa si? w szkoleniu 
czeczywistych rekrutow IAF - i wtasciwie 
trudno si? temu dziwid, bo prawdziwa maszyna 
sporo kosztuje, poza tym szkoda pilotow, a 
nnato kto b?dzie od razu tak dobry, by latanie 
Wqwozami wywolywalo u niego jedynie odruch 
znudzonego ziewni?cia. Tak wi?c przejdzmy nad 
Wymaganiami do porzqdku dziennego - * 

otrzymujemy wtedy dobrze wyglqdajqcy 
symulator siedmiu maszyn znajdujqcych si? 
obecnie na wyposazeniu IAF oraz dwdeh 
dodatkowych, uzywanych przez niemilych 

sqsiaddw, do rozgrywek 
w sieci po przeciwnych 

zunifikowanie sq na szcz?scie bezpodstawne. 
Rdznice sq przy tym wyczuwalne nie tylko 
wzrokowo, dzi?ki zmienionym kokpitom, ale i 
..czuciowo", w samym ich ..prowadzeniu". 
Dokladnodd odwzorowanie nie jest co prawda 
rdwnie wielka, co w symulatorach 
dedykowanych jednej maszynie, chodby F15E, 
ale szczegdly sq mimo wszystko na tyle istotne, 
ze wypada je sobie przed powaznymi zadaniami 
przyswoid. Inaczej mozna preezyc niemifq 
niespodziank?, a raezej jej nie przezyc. Latanie 
wypada wi?c zaczqc od treningu. Do wyboru 
siedem misji oraz siedem maszyn - mozna 
zaczqc od dowolnych misji i samolotdw, dzi?ki 
czemu po procesie wst?pnego zapoznawania si? 
z procedurami nie ma pozniej zadnych 
problemow ani utrudnien z przejsciem 
przyspieszonego przeszkolenia na nowej 

maszynie. Jest to o tyle istotne, nawet dla 
weterandw, ze cz?sc z samolotdw IAF pojawia si? 
na ekranach komputerdw niezwykle rzadko i takim 
np. KFIRem malo kto latat. Po treningu, albo 
nawet od razu, jedli ktod nie moze powstrzymac 
swych sktonnosci masochistyczno-samobojczych, 
przechodzi si? do cz?sci kampanijnej, skladajqcych 
si? z trzech misji symulujqcych autentyezne walki z 
przesztodci i trzech fikcyjnych. W sumie daje to 
czterdziesci dwie misje, liczb? calkiem pokaznq, a 
jesli wezmie si? dodatkowo pod uwag? fakt, ze 
mozna tworzyc wlasne zadania w dolqczonym 
edytorze, to na zbyt malq ich liczb? narzekac nie 
powinni nawet najwi?ksi malkontenci. Czekajqce 
zadania oddajq charakter dziatan izraelskiego 
lotnictwa, mamy wi?c do czynienia i z atakami na 
cele naziemne, lotami na bardzo niskiej wysokosci, 
wywalczeniem przewagi powietrznej, i z obronq 
wlasnej przestrzeni powietrznej. Poniewaz rozne 
rodzaje zadad wymagajq rdznych formaeji, wi?c 
nawet takie „detale” zostaly tu dose dokladnie 
oddane. Najciekawsze jest jednak jak zwykle 
latanie w kupie, czyli w sieci. A ze mozna ze sobq 
wspdlpracowad, uzyskuje si? bardzo duzy realizm. 
Nie mozna juz sobie na przyklad, jako oslona 
szturmowcdw, pozwolid na beztroskie latanie w 
poszukiwaniu latwych celow, tutaj trzeba si? zajqd 
ogonem innych czlonkow grupy uderzeniowej, bo 
obrona przed MIGami przy pomocy bomb, nawet 
kierowanych laserowo, wychodzi raezej miernie... 

Nowa formula zaproponowana przez Jane’s 
jest, moim skromnym zdaniem, bardzo 
atrakcyjna. Skoncentrowanie calego wysilku 

na przedstawieniu wojsk lotniczych 
poszczegolnych krajdw jest 

nadzwyczaj interesujqcq 
I odmianq po dominujqcych do 

tej pory monografiach. Gdyby 
jeszcze tylko poprawila si?-jakodd 

tqczy, tak by mozliwe bylo prowadzenie 
kampanii z setkq zywych pilotdw... A z innych 
zyezeri na przysztodd - fajnie byloby zobaezye 
takq monografi? z bialo-czerwonq szachownicq 
w roli gtownej, ale ze wzgl?du na brak nam 
interesujqcych tematow na realistyczne 
kampanie, trzeba b?dzie na takie dzielo jeszcze 
troch? poczekad, ■ 

Wyniagania: 
P300MMX, 3ZMB RAM, SVGA, 
WliVSS, CIM >ia*ia 

Internet MlpJ/wm$ms.ea.cprn 

Fro decent: 
Jane s f E feel red c Aft;; 

Dystrybutor: 
IPS 
m m2) 64Z2766 

mum 
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* Wielnara wFPP 
- KJimat 
* Spots aalenlycznej brani 
*h\m ogniaM60 
•Efetdy if Wows 
- Dqsc ZTO?nicowane (jah 
m FPP) wizuainie i 
scenarioszowo mlsje 

•Gra-tE-haaaa!!!! Aaarghf 
-PasMehelihopterY, 

jeepy ilp. 
•Aicfiaiczn? engine 
- Cienks muzvczka 
* ZmarnowaHy pomysi na 

NAM-iastka! 

Wykres moich mM i kontakti z n NANI 
przypomina sinusoids. Kilkikrotnie mbj naslroj 
gwatlowiie dolowal i zwyZkowal, w zaleZnoSci 

koncenlnowatem. Ogolnie przypominatolojazds 
na gopskiej kolejce w lunaparkn, a i elekl jest 
podobny - szumi mi w glowie i trudno zebrac 
mysli. Zresztq... zobaczcie sami. 

Peter Pan ~ 

W gopq 

k AM, dzieio GT Interactive, jest 
1I symulacjg zotnierza w konwencji 
1 , I FPP. Akcja rozgrywa si? w podczas 
I ml wojny w Wietnamie, w koncu lat 

V 60-tych, Wcielamy si? w 
^ sierzanta marines, Alana „Bear" 

Westmorelanda, ktory ma jeden cel w zyciu - 
przezyc. Ucieszylem si?, gdyz temat „Wietnam 
w FPP" poruszono chyba tylko raz i to 
poniekqd posrednio - w totalnej konwersji 
Duke'a, zatytutowanej Platoon. Niestety, 
jakosc tej produkcji byla, hm, no, niewazne, i 
czulem po kontakcie z niq wyrazny niedosyt. 
Moj humor dodatkowo poprawil fakt, ze 
twdrcami NAM sq autorzy dobrej konwersji 
Quake (Marine Corps), a jako konsultant 
udzielal si? niejaki Dan Snyder, autentyczny 
sienzant Zielonych Beretow. Zapowiadala si? 
niezta uczta. 

□stro w dot 

Zapowiadata, Zaraz po odpaleniu gry poczulem 
jak krew uderza mi do glowy, a z ust plynq 
slowa, ktore wprawilyby w zaklopotanie nawet 
starego wiarusa, ktdry niejedno juz uslyszal od 
spienionych kaprali. Przecieram oczy - nie 
pomaga, a nawet pogarsza spraw? ;). BozeM! 
Grafik? mozna okreslid trzema slowami: 
koszmar, zgroza, wstyd! Jest moze odrobink? 
lepsza ad tej z Doom 2, ale juz Duke czy Blood, 
bijq jq na glow?. Nawiqzanie do tych gier jest 
zresztq o tyle sensowne, ze tu rdwniez 
wszystko jest na bitmapach, Iqcznie z arcy- 
szkaradnymi postaciami marines i Vietcongu 
(engine Build!). Niezaleznie od mieszania w 
opcjach, niezaleznie od rozdzielczosci (max. 
800x600), to, co widzimy na ekranie wywotuje 
po prostu zazenowanie. Pikselozka, 

tych juz historycznych maszynek. Tym bardziej, ze 
NAM dziala w DOSie (choc i pod Windows nie 
grymasi). Na P-133 z 32 Mb zasuwa jak tornado 
po stepie. Akceleratory? No, nie kpijmy sobie z 
dziela GT az tak okrutnie! 

I znowu dotek 
Interakcja z otoczeniem nie budzi zachwytu. 
Wkurza mnie fakt, ze np. nie mog? otworzyc 
zamkni?tych drewnianych drzwi kopniakiem, 
Mozliwodci destrukcji sq dosd ograniczone - 
owszem, mozna rozwalid np. butelki na stole, czy 
podziurawid dciany, ale juz seria puszczona w 
szyb? jeepa nie powoduje zadnych efektow, a 
ostrzaf z granatnika czy bazooki nie robi 
najmniejszego wrazenra na bambusowych 
chatkach. Zapomnijcie tez o jakichkolwiek intrach, 
cut-scenkach, briefingach... To znaczy briefingi 
sq - ale tak tragiczne, ze lepiej aby ich wcale nie 
bylo. Ot, na poczqtku misji jakis czlowieko- 
podobny ciolek przez chwil? nadaje Ci po 
angielsku co masz zrobic. Wrogowie sq zas w 
ogole pozbawieni instynktu samozachowawczego. 

Goood byeee, 
Vieeetnaaam!!! 

NAM to doskonaly pomysl i fatalna jego 
realizacja. Gdyby autorzy postarali si? a lepszq 
grafik?, nowoczesniejszy engine... Gdyby to 
zrobic na ..silniku" chocby Quake 1... ech... 
szkoda gadac. Gr? mog? polpcid tylko tym, 
ktdrych maszynki nie sq w stanie udzwignqc 
czegos bardziej wyrafinowanego, jak tez tym, 
ktdrzy w grach FPP ceniq przede wszystkim 
klimat. W sumie - rozczarowanie. A moglo bye 
pi?kni£.. , ■ 
—-^- 

Producers: 
GT InieiUcliv* ACT IP" 

Wymagania; 
-ifiODXIDO, te MU Ram, SVGA, 
fcartu mu?, OOS/Wlnf95 

Dystrybntor: 
LE.M. 

Int ernet l \ Hip Jimww.0l5ames.com 

Ostroznie w’gor? 
Po ochloni?ciu z pierwszego szoku zaczqlem grad 
i moj nastrdj zaczql jednak powoli zwyzkowac. 
Gdy zapomni si? o grafice, to NAM okazuje si?... 
extra grywalnq gierkq. Przede wszystkim ma 
klimat - czuje si? to ciqgle zagrozenie, nigdy nie 
wiesz, czy za najblizszym krzakiem nie czai si? 
gosc w slomkowym kapeluszu z kalaszem, czy za 
chwil? nie wdepniesz w pulapk? - albo nagle 
slyszysz hukwystrzalu ze snajperki... i to Twoje 
ostatnie doznanie w tym zyciu. Wrazenie robiq 
tez walki w miescie (z udzialem czolgdw!), czy w 
bazie pod silnym ostrzalem wietnamskich 
mozdzierzy, gdy z nieba jestesmy polewani 
napalmem przez chtopakow z US Air Force, ktdrzy 
jak zawsze majq powazne problemy z precyzyjnym 
trafieniem w wyznaczony cel ataku. Ponadto 

chqatowania w okolicy godziny? Hmmm. 
Cieniutko! Do tego dochodzi tryb multiplayer - 
deathmatch, capture the flag i cooperative. 
Autorzy twierdzq, ze w grze jest w sumie 36 
misji (solo + multiplayer) - wierz? na slowo. 

Ponownie w gor^ 
Wymagania sprz?towe programu mogq budzic 
lekki usmiech - dawno juz nie widziatem gry FPR 
ktora zadowolilaby si? 486 i 16 Mb Ram (ale za 
jakq cen?.J. To na pewno ucieszy posiadaezy 

mozemy obserwowac akcj? nie tylko z FPR ale i 
TPP (chod zrobione jest to cieniutko). Co wi?cej, 
na polu walki spotykamy innych amerykanskich 
zotnierzy i mozemy korzystac z ich wsparcia - np. 
zazyezymy sobie, by medyk nas uleezyl, czy zeby 
chod nam towarzyszyl. A i efekty dzwi?kowe sq 
calkiem, calkiem... Do tego dochodzi okofo 10 
rodzajow broni do wyboru, w tym snajperka, 
M16, M14, miotaez ognia, ndz, shotgun, 
granatnik, bazooka i mdj ulubiony M60 (karabin 
maszynowy). Sqtez dost?pne miny, ladunki 

wybuchowe, apteezki, kamizelki 
kuloodporne, noktowizory, detektory min, 
etc. 

.. ,i zjazd! 
Do wyboru mamy dwie kampanie. W 
pierwszej z nich utknqlem na 7 misji. 
Natomiast drugq przeszedtem w caloscL 
Uczy... 8 misji. Zakladam wi?c, ze ta 
pierwsza nie jest dluzsza. 16 misji w grze, z 
ktdrych wi?kszosd da si? ukonezyd bez 

amatorszczyzna, 
fatalne tekstury i 
w ogole rok 
1995. Do tego 
mierne muzyezki 
wformacieMIDI. 
Az si? plakad chce. 

UlllllCf 12/38 



rORE FUNKCJE PROGRAMU: 

tetfe/s program to wrzeczywistoidprawie 
diny edytor, umozllwiajqcy prac? na 
Wtiumczonym lub przygotowanym do 
,zettumaczeni3tekscie. 

fZydatna funkcja dynamicznego 

ijfntiGZ&nia tekstu ktory uzytkownik umiescit 

scfwkv. 

duzym powodzeniem sluzy do 

ynamczn&go ttumaczenia przeglqdanych 

fwflwww. 

uflkcju dopisywania wiasnych slow przez 

Iryh kontekstowy automatyczqy i rgczny. 

Vagram nasz rozpoznaje: derywaty, formy 
;i%gle, liczby mnogie, dopelniacze 
'^sodskie, formy z koncowkqed, wyrazyz 
ioftcowkami -less I -ness, wyrazy z 
)rzedrostkamiiwiele, wieleinnych. 

gptpcz funkcji tlumacza i Wielkiego Slownika 
}Ol-ang ang.-poi posiada on rpwniez 
Qzbudwmgramtykg j. angielskiego. 

Wuicyjny ioterfejs obsiugi, kystarczy tylko 
lamczyc zqdany tekst i skopsowac go do 
schowka, resztq program zajmie si$ 
wmatycznfc 

Program posiada zarowno polskq jak i 
mgiMqn'&fsjf edytora. 

5 specyfikacji tematycznych (informatyczna, 
)iofogiczfr^. ekonomiczna...). Ttumaczenie programu jest 

wystarczajqce aby osoba 
ffeafaja na ponad milion form fleksyjnych. nieznajgca j?zyka ang ielskiego 

?ozpoznawanie form gramatycznych niogta dokonac korekty 
wrazQK ostatecznej przettumaczonego 

tekstu, po ktorej powinien 

Wspdfpracazedytorem WORD. on by6 catkowicie poprawny 

tematycznie i gramatycznie. 

i?kszoscl przypadkow program powinien pomoc Panstwu w nast?pujqcych 

Jnoiciacb: 

zelrzec i zorientowac si? w zawartosci otrzymanej korespondencji e-mail 

imaczyc strony internetowe 

E£Mumaczy6 obszerne materiaty angielskie zaoszcz?dzaj?c mnostwo czasu 

teUumanzyd otrzymany faks lub ofert? 

tymat informacj? gramatyeznq zqdanego angielskiego stowa wpisanego 

SPRZEDAZ WYSYtKOWA: 
tel. (062) 7372748 
Na haslo CO ACTION zamowlsz wersfe specialty programu 
BIURO HANDLOWE: 
ul. Zotkiewskiego 3,63-400 Ostrow Wielkopolski 

Czy byted kiedys w sytuacji gdy otrzymates angielsk? korespondencje, ofert? lub fax i nie 

byteS pewny czy dotyczy waznych informacji, a bytes zbyt zaj?ty aby sp?dzic kilka godzin 
ze stownikiem w r?ku? A moze ch?tnie zapisafbys si? na angielskie listy dyskusyjne, ktore 
Ci? interesuj? gdybys tylko mogt je fatwo przettumaczyc. English Translator to jeden z 
najlepszych na swiecie programow j?zykowych stuz^cych do ttumaczenia dowolnej 
obj?tosci tekstow z jednego j?zyka na drugi. Jako jeden z pierwszych na Swiecie dokonuje 
ttumaczenia metodg kontekstowq. W odroznieniu od innych systemow ttumaczqcych, 

wykorzystuje on ztozone algorytmy gramatyczne i semantyczne, umozllwiajqce 
identyfikacj? znaczenia i formy kaZdego wyrazu w kontekgcie catego tekstu, co pozwollto 
radykalnie podniesc zrozumiato66 i poprawno$6 przettumaczonego tekstu. 

lel. (062) 7372747,7372748, fax (062) 7372749 
WYCZERPUJACE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU: www.techlandsoft.com 



Dwa tysiqce wirua6w 

Wspomniana „chora” pozycja 
to Virus£?000 [alias V2000, 
vel. V2k... - to tyle w 
kwestii nomenklatury) - 
przedziwny twor powotany 
do zycia przez Frontier 
Developments Ltd. i jego 

gldwnodowodzqcego - Davida Brabena. Wydany 
zas (6w twdr) przez stawiajqce pierwsze kroki 
w branzy gier jako takich (choc w dziedzinie 
programbw edukacyjnych dobrze znane) 
przedsi?biorstwo Grolier Interactive. Ale coz 
to?! Czy ja dobrze widz? - rito co najmniej dwie 
pary oczu, ktdre rozblysty na widok nazwiska 
Brabenl Catkiem slusznie zreszt?, gdyz jest to 
osobnik bezpodrednio odpowiedzialny za 
..popelnienie" fantastycznych (rowniez w 
scislym znaczeniu tego slowa] Elite, Frontier i 
wreszcie porazajqcego (i rownie „porazaj?co" 
zabugowanego) First Encounter! Coz mozna 
dodac - pan ten dysponuje dodwiadczeniem - 
wydawaloby si? - gwarantujqcym wysok? jakodc 
[i to we wszystkich ocenialnych aspektach) 
sygnowanego przez siebie produktu... 

mm wm 

Minusy: 
* nrjiGiczNEiikawte 

pjIj wsIVi 
• dtHfVt stomiii 

Qcena: 

* ihciatf fmfctjl 

/ A 

Uyle teorii. Jak jednak przedstawia si? Vh 
naszej uroczej, ..zszarzajgcej'1 wszystk^ 
rzeczywistodci?! Ano, poprzyglqdajnY si£ mu, 
przez chwil?! Doscrajanie adcZBvwekJ. Ma 
pierwszy rzut oka... nofjfc? 
jednak moze dlatego, 
dodatkowe ..rozowe 
otoz dla ..starsiejsz1 
pozytywnym filtrei 
to, w co zamierzaj* 
w istocie sequelem 
spektrusiowego Vii 
w polowie lat osie^jfe 
dzieje... Ech, sporo Si 
Cekipom remontowym) 
szczegolnego wirusa. A 
potwierdza si? teza o wJj?z^pochl^|rfljqcym swoj 
wtasny ogon. 

i^hm, calktem! To 
iasz JmfcriMop" 

!ielka"? Juz WjajSni&r 
graczy fpl 

■ze b\ 
iSS . 
sj; reitraft 

:y £wj?cql 
■eft. Dm 

[aj?io rkbic 
zeszem 

to droda1 
!i rtf- 

wszelkich tego typu 
..wskrzeszeri” 
zmianie ulegly 
wiasciwie jedynie 
elementy oprawy; fabuta natomiast (skqdingd: 
banalna i pretensjonalna; czy jednak mozna si? 
temu dziwic - ona ma jedynie jakos-tam 
uzasadnic konieeznose gry..,) wraz z ogdlnymi 
zalozeniami - to po prostu to samo! Dobrze to 
czy zle - hmm... Przypatrzmy si? dokladniej. 

Sens gry... Eee - dobra zabawa. Cel rozgrywki 
- pDslanie w piach tabunow Ztych - i - 
Paskudnych - Obcych! Tez standard! 
Srodek obeobojezy (i zarazem bohater 
gtdwny niniejszej opowie£ciJ ■ 
morderezy duet zlozony z jednego 
\acza i jedynego, NAJ,„ pojazdu 

riy to?,..)1. Miejsce akcjr: 
Hitechrie li ,;podwodnie") 

fizeicii swiatow (Iqcznie 30 
jfwypelnione roznoszqcymi 

«rLi» stworami^rzy czym ich 
roStfoidd torfeTmutaojami wywolanymi 
wii^Bamil -tMi weals nie jest jasny. 
Czasem (/)gfcz?£cj?jj bdjwiem sg to ogromne 
zuezki, jafejiS/stonogi innym 

' Caz££j/^]o ;/smoT(^resffiie: jakies 
fisklJcRfcva^pi^^o/irilovepaftowskg 

flb'ey wWych 
hototy 

zajnjuftn®)jaj^^r^lqf - nasi dzielny team: 
izabawny^utkiftt^ pojemny i o tym 

god na fa&aW 
^by zmieni&k mozna 

Nic to - rzut oka drugi. Ha! Teraz t 
widoczne staje si? to, co mozna byf&vzbsfcztq . , (^T 
przewidzied. Zgodnie z ogdlnym 2alozehi|m \|r A jeka 

, 4'|sk?^tltengiWl81^n§? aL 
- dvy JJfiduszmigtDwiec" bi ^ 

IjiieprzyieJnnq cech?: me posial 
Jwiek substytutu silnikow korel 

rhina jest raezej nieruchoma, 

Gem.ini 

Ktdz by sip spodziewaf: ppzyazlo mi pisaA o 
wirusach! Ani mydlp Jednak rozwodzid sip tu nad 
epidemiq grypy, jaka przetoczyta sip po naszym 
zespole radakcyjnym. Me ms howiem w zasadzie 
o czym mttwifi: ci chorzy wylizali sip z nlej i - 
chcgc nie chcpc - powpdeili na „lonn" CDA. Tym 
jeszcze zdrowym zaapllkowano szczeplnnkp 
(pnzebAj seznnu '98/99 - tn sip nnsi... 
w snhie;)) i... byln pn gpypie! OK - ale n czym 
jednak w takim pazie mam zamiap npnwiedziec?! 
Ano, zgodnie z bpanzowp apeejalizaejp pisma - 
o kolejnej pozycji z niekonczpcej sip sepii giep 
koflipniepowych. Zaakakujpce, czyz nie?! 

m ■6 
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manewry nalery wykonywed wychylejqc cafy 
ooiazd w najrozmaitszych kiarunkach. No cOz! 
Zresztq - to ^oby si? spokojnie przelknqd 
[polykajqc wirusy?!?) gdyby nre inna niemifa 
przypadtosc... 

Ano wlasnie - przypadlcdl o kt6rej mozna 
nowiedzied jedno - bezwzgl?dme abniza ocen? 
cata^ciowq V2k! My^l? fz odrazq!) w tym 
moment o FATALNIE rozwiqzenym tjak na mdj - 
uprzedzam: speczony - gust) Uj?ciu poia akcji. 
Qt6i zachowanie kamery, ukazujqcej nam akcj? 
[przy czym naszq Jatajk?" wicfzimy z 
narspektywy trzeciej osoby) reprezentuje sobq 
cos, do okreSlid 'mozna bez przegi^ mienem 
tragrfarsyl 0 co chcdzi? A o to, id niezaleznie 
od kierunku, w jakim zwrdcony jest przdd 
^amolociku", kamera ZAWSZE spoglqda na 
pdfnocl Zgroza! Przeciwnikdw widzimy bowiem (i 
tommy ich skutecznie zwalczad) jedynie 
whwczas. gdy zblizamy si^ do nich od poludnia! 
W przeciwnym wypedku,.. Che che - oni nas 
vtfidz^. my za£ widzimy... posylane w naszym 
hierunku pociski! Na domiar zfego pierwsza 
negatywna cecha (koniecznosc dokonywania 
manewrow catym tym latajqcym ztomem) i 
zwiqzana z niq bezposrednio bezwladnosc 
ustrojstwa powoduje, ze wi?kszq cz?sc stare - 
zwtaszcza przeciw wrogom latajqcym - zajmuje 
nie tyle strzelanie, co rozpaczliwe usilowanie 
zapanowania nad maszynq. Cz?stokroc zresztq 
akeja koriezy si? kontakttem z najblizszymi z 
mozliwych elementami/wystroju plansz- 
swiatdw... 

Swojq drogq - ciekawe, czemu wtasnie tak 
rozwiqzano ow problem; wystarezytoby przeciez 
umiescic kamer?/gracza w „srodku" i giera 
momentalnie nabralaby rumiencow i stata si? 
CZYMS. A tak? No cdz. Jest po prostu 
przecigtna. Nie ratuje jej nawet koniecznosc 

poprzecinany przefiltrowanymi promieniami 
£wmt\a (wow - rays of light :)J( wypelniony 
rozmaitymi gatunkami ryb. No co to kryd ■ robi 
wrazenie! Moze nie takie jak Subculture (die 
ktdrego ;ednak Hpodwodzie'' byfo Srodowiskiem 
naturalnym), ale jednak! Zresztq nie wolno 
wr?cz nie wspomnied rdwniez \ o wizualnych 
efektach wystrzafu Cek&plozje!) z koiejnych, 
coraz to bardziej efektywnych i oczywidcie 
efektywnych brook To co£ w rodzaju Incoming! 
Ech, powtdrz?: ta giera naprawd? mogta byd 
czym^! Tym bardziej, ie V2k dyspanuje opejq, 
ktdra niewqtpliwie baaerdzo spodoba si? 
wszystkim niezakcelerowanym nieszcz?£nikom - 
jeden z najszybszych, a zarazem 
najrzetelniejszych programowych Brozmyd\ 
jakie dene mi bylo oglqdad! Dla pehaj jesnofici: 
dopalecze sq obsfogiwane, wprawdzie jedynte za 
podrednictwem D3D, ale... A co z d*wi?ktem?! 
Ano - rdwniez calkiam, calkiem. Odglosy 
otoczenia (woda, ptaszki - te sprawy. J, 
kapitalnie wytlumiajqce si? pod powierzchniq 
wody wystrzaly... Che, che - brzmi niezle, 
nieprawdaz? 

Otoz to - niezle. Tylko niezle. Cos wi?cej - 
niestety - przejsc mi nie chce przez palce. Ale 
nie mozna si? dziwic: w obliczu tego jedynego, 
jakze powaznego jednak mankamentu - 
miazdzqcej calq przyjemnosc z gry koniecznosci 
ciqgtego kiefznania szalejqcego (w 
niekontrolowany sposob) pojazdu, wszystko 
inne nie ma wi?kszego znaezenia. Nic dziwnego 
zatem, ze ocena ogolna to Jedynie11 pi?c. Nie 
jest w stanie jej zmienic nawet to, ze - podobno 
- kampania ma nielineamy przebieg (w 
zaleznosci od „overall rating" naszego herosa), 
czy to, ze mamy tu do czynienia z wplywem 
wiatru i innych „standw" aury na zachowanie 
naszego „smigtowca", Szczerze mowiqc - ani 
jednego, ani drugiego nie stwierdzifem. Nie 
oznaeza to jednak, ze wqtpi? w to, ze cechy te 
w ogole istniejq. Moze i tak - jednak efekty 
tegoz istnienia sq nadzwyczaj marne. 

Tak wi?c - pi?c. Niestety, gdyz moglo bye 
naprawd? dobrze. Oczywidcie nie oznaeza to, ze 
Virus2000 nie moze si? podobac - moze! Tym 
jednak tylko, ktorzy czujq na tyle przemoznq 
nostalgi? za czasami ZX80, ze b?dq w stanie 
cierpliwie jzuczac" umiej?tnosc strzelania na 
oslep i - co wazniejsze - trafiania niewidocznych 
naszym oczom przeciwnikow. Wszyscy inni 
jednak raezej sami odczujq, ze to ich trafia... 

Producsnt; 
Froniief Oovetepmenls, Lrd 
Gfolier Ifliafaciiwi 

Wymagania; 
‘P tfi MB RAM, SVGA 
MB, ksiia di!wi ghoMa 

Dystrybatar: 
mm 
ICUIJZ2J617932] 

mternei: http//l*nw.v30O0. polfar.to.uk 

(szczqtkowego wprawdzie, ale zawsze cos...) 
gospodarowania .surowcami" - a scislej: 
mieszkaheami danego dwiata. Ci - uratowani od 
szcz?k, pociskow, ognia i tak dalej, oraz 
i.przechrzczeni" w ludzi nauki - zaopatrujq nas w 
kolejne upgrade’y. A ponadto, zapakowani na 
poklad naszego 
naraz - stqd napomkniente o,; 
pojernnosci latadtaJ, na bii 
fatal To jednak 
stanie wystarczajaco 
zamzonej P^e^Saoi 

’ ™| 
1 az zal rfosz? dcisk^ gdy|tak pod wzgl?dem 
^izuajffo^aniaj jak.i udijyi^kowienia V2k stoi 
na naprawd? wyso^m pcjziomie. Na uwag? 
?a5lug\j|q zwlaszcza plants rozgrywajqce j&j|r 
Pod po&erzchniq wody - falujqcy ekesn ^ ' 

MEM 



Recenzje 4B 

Populous: The 
Nadpopulacji pozytywny final 

wzylgdami [Mi\ mi o apinte 
gpze 0P8Z o samy tpedfi) pelm 
WGPsjo giery POPULOUS: THE 
BEGINNING GUIDE tpwato juz 
odwielu miesiecyl Jaktow 
takich okolicznoOciach bywa - 
ciOnliiie roslo do gigantycznych 
rozmiardw. Ciikawodd wzmigata 
sip we mnie do tego stopnia, ze 
postanowitem ruszyC na pleigpzynfk^ 
do zrodet. W siedzibie dystnybuiors 
produkcji Bullfnoga, tinmy IPS czekat na 
mnie komputer z zainstalowanym Pepulouseni. 
Oclioczo zahratem slg do dzieta.. \ 

CZARNY IWAI Po rozdzianiu si? z odziezy 
If skonsumowaniu drobnego 
poezgstunku tach te warszawsl 
kurczaki z rozna!) nalezato jeszcze % 
poswi?cid okolo godziny na 
telefoniczng konwersacj? z 

przedstawicielem Bullfroga, ktora polegata na 
licytowaniu si? numerkami kodu 
zabezpieczajgcego gr? przed nielegalnym 
kopiowaniem. Kiedy wi^c weseli gospodarze 
zostawili mnie wreszcie sam na sam z gierg, 
zanurzyfem si? w niej z kretesem i do cna, a 
wskazowki zegara zacz?ly wirowad jak w 
„Wehikule czasu" H.G. Wellsa... 

zchniej ! 

- 

Pierwsze co powala nieostroznego odbiorc? to 
intro, ktore niesie w sobie taki tadunek energii, 
ze moze zerwac skor? z twarzy i wywrdcic 
patrzalki na lew? stron?. Najfajniejsze jest 
jednak to, ze plynnie przeobraza si? ono w panel 
gry, na ktdry wkraczamy w glorii i chwale jako 
pierwszy Szaman jeszcze 
prymitywnej populacji ludzkiej. To 
bez wgtpienia wazna rola, ale i tak 
najwazniejszy jest ktos stojgcy 
znacznie wyzej. Bez tego pana, a 
przede wszystkim bez fanatycznej 
wiary, ktora jest podstawg 
sukcesu, bardzo szybko dostgpimy 
nagfego wniebowstgpienia. Wiara 
razem z nadziejg i miloscig tworzy 
przeciez stynng triad?, ktorg jest 
podstawg filozofii zyciowej wielu 
ludzi. 

Nie martwcie si? jednak, my nie 
nalezymy do tej grupy naiwniakow. 
Wiara jest niezb?dna, natomiast 
pozostate elementy mozecie sobie 
podarowac, chyba ze ograniczymy 

si? do mitosci 
wtasnej. W 
Populous nie 
mozna si? 
rozklejad. 
Oprocz 
zginania karku 
przed wtasnym 
Bogiem i 
regularnego 
sluchania Radia 
M, musimy byd 
bezwzgl?dni i 

krwiozerczy. Tylko dzi?ki sile mozna . 
pokonad przeciwnikow, ktorzy rozwijajg si? 
rownie dynamicznie i w kazdej chwili 
gotowi sg zaatakowac sgsiadow. Populous 
jest niesamowitym koktajlem, ktdry 
przypominaf mi troch? Settlersow i Age of 
Empires w jednym. Takie WashSiGo plus 
element boskiej predestynacji, czyli cos 

naprawd? wciggajgcego, a zarazem na 
czasie w zwigzku ze swi?tamL Ten 

ostatni przyklad nie jest zresztg 
moze zbyt trafny, bo przejawy 

wiary w Populous ograniczajg si? 
wylgcznie do oddawania czci 

rtiznego rodzaju bozkom i 
ficzeniu fantow, ktore dzi?ki 

tej prostej, a skutecznej 
procedure trafiajg w lapki 
Szamana i jego ludzi. Sam proces 
przebiega bardzo prosto. Kiedyjuz 
trafiamy do pierwszej krainy, 
przede wszystkim pojawia si? nasz 

Szaman, magiczny krgg (taki jak w 
Stonehenge], oraz grupa 

wyznawcdw, ktorzy zaraz zaczynajq 
bid poklony. W poblizu zazwyczeij 

znajduje si? juz jakis kamienny bozek, w 
okolice ktorego nalezy wyslad 

rozmodlonych tubylcow. Zazwyczaj trzech 
facetow bijgcych glowami o ziemi? przez jakied 
30 sekund wystarcza, by osiggngd dar od bags, 
czyli nowg technologic, brofi, czar. Co ciekawe. 
mozna zminimalizowac cczekiwente na dw cud. 
wysyfajgc pa prostu wi?cej ludktiw, a nsjlepiej 
samego Szamana (dokladniej mdwigc: Szamank? 
- czyzby nasz polski hit filmowy pod tym samym 
tytulem by! plagiatem?!;). Jest to metoda 
bardzo wydajna, i naprawd? warto nabawid si? 
skrzywienia kr?goslupa oraz dyskapatii, zamiast 
wydobywad to nudne zloto, rop? czy irrne 
badziewia. 

Kazdy posgg ma na swoim koncie kllka takich 
samych fantow, dlatego nalezy modlid si? az do 
upadlego (bozka - gdy jego „zapas" si? 
wyczerpie, zwyczajnie si? zapada]. Kiedy cz?sd 
chlopakow b?dzie odb?bniad modlitw?, pozostali 
powinni wybudowac Vv mi?dzyczasie wiosk?. 
Oczywidcie bardzo wazny jest dach na glowg, 
tym bardziej, ze z wybudowanego domku 
systematycznie wysypujg si? nowi panopkowie. 
Ich ilosc jest jednak ograniczona, a do tego 
cz?sd z nich musimy rowniez wyslad do innych 
nowo-wybudowanych’ chatyfiek tnp. koszarow], 
gdzie tubylcy nabiorg wprawy w postugiwaniu 
si? mieczem, czarami itp. Kazdy budynek 
mozemy rowniez upgrade’owad (w tym celu 
nalezy jedynie wyslad odpowiednig ilosc ludzi do 
drodka], dzi?ki czemu „b?dzie on dziatat 
szybciej” - jesli mozna tak niefachowo 
powiedziec. Na ekranie gry, oprocz pola akcji, 
widzimy jeszcze baner, na ktorym znajduje si? 
kilka zakladek i ikon umozliwiajgcych 
prowadzenie gry z tego poziomu. Kilkajgc na 
okreslong ikon? (np. domek), b?dziemy mogli 

IllBBl 



•niezbyl wpdne 
prowadzenie lednoslek I 
uraca hamerv 

Ocena: 

wybudowac kolejnq budowl? 
Cwybierajqc najpierw typ). 
Tuz obok znajduje si? pole, 
na ktdrym umieszczono 
symbole czarow 
znajdujqcych w si? w naszym 
posiadaniu. W razie 
problemow mozemy rowniez 
skorzystac z tutoriala, gdzie 
zamieszczono mi?dzy innymi 
doktadny opis budowli i 
jednostek. Warto w tym 
rniejscu nadmienid, ze 
Populous b?dzie dost?pny w 
naszym kraju calkowicie po 
polsku! (dzi?ki IPS, ktory 
lokalizuje dla nas t? gier?yj| 

Kolejne budowle powsiljq 
wi?c w zblizony sposdb jakw 
Settlersach. Aby rozpoczqc 
budow?, potrzebujemy jedynie odpowiedniej 
jlosci ludzi oraz drewna. Na pewno spodoba si? 
wain widok malych zawodnikdw, ktorzy uparcie 
uklepujq ziemi? pod nowy obiekt, ale o tym za 
chwil?. Kiedy juz wybutfujemy wszystko co w 
danym etapie jest mozliwe, wypadaloby zadbac 
o rokrutacj? odpowied/iej ilosci wajownikow, 
Oczywiscie mamy zawsze Szamank?, ktora 
dysponuje arsenalem czarow, ale i tak zbrojne 
rami? jest niezb?dne by pogonic wroga. W 
trakcie gry poznacie takie wyjqtkowe postacie 
jak Fdithfull braves, Warriors, Preachers, 
Firewarriors. Standardowy wojownik postuguje. 
si? i neczem i silnymi nogami, za pomocq 
ktorych wykonuje uderzenia na krocze 
przedwnika, chyba ze woli ptazowac go 
mieczem,. Zoinierza mozna przemlanowad, czy 
raci" przeksitataid w Swiqtym na Ksznodziej?, 
a i tym gcstkiem naprawd? nie warto jlz 
zamnafi. Milo jest kiedy facet omamia odztaly 

modlitwq, e cz?dd obcege wojska staje 
sif tmimi stroooikami, Mimo ze w Populous nre 
m takiej roznorodno^ci jednostek jak'chofibyw 
Age of Empires, na pewno me poozujede stmy. 
Przede wszystkim dlategovHe i takxaly czas 
b?dziecie zmuszeni do kontrolowania waszej 
Szamanfcff fctdra jest w rzfcczy semej posted? 
niepospoUtg. Jest to zabawa dla prawdziwego 
stratega. Szamanka jest bowiem do£fi slabs 
fizycznie i bylejaki zoinierzyha maze jej W walce 
wr?cz zrobic wietkq. krzywd?, Qptymaffiie jest 
wi?c podzielic nasze wojsko nafcilka odmiennych 
formacji oraz ..generafa", ktdrego wysytamy 
na /aarozone Dozvcie. lub nrofile&veznie 

gn?bimy mm z daleka wrogie oddzmly 
[podobnie jak magowie w Warcrsftde 2), 
Jezeli b?dziecie chcieli zafatwid przeciwnika 
„na sucho", czyli jedynie za pomocq sll 
konwencjonalnych, przygotujcie organy 
powonienia do wqchania kwiatkdw od spodu, 

Jak juz wsporrmiatem, Szamanka dysponuje 
cafq game csekawych czsrdw. Moze to byd 
np. uderzenie piorunu. plaga owadtiw, 
wulken, tarnadpj trz?s3enie ziemi (ten 
ostetof czar pozwafa budowad mosty 
pnmiqdzy wyspami). W menu znajdujq si? 
ogdiem 22 czary, ktdre oczywiscie sq 
pgraniczone czasowo i ilosciowo. Ma to! 
sens, bowiem w innym wypadku moglibysmy 
wlasciwie wyslac Szamank? do obozu wroga i 
zgn?bic po kolei wszystkie jednostki 
przeciwnika, wykariczajqc na;koncu wrogiego 
Szemana tfadyfcyjnym mieczem, W grza 
pojewiajq si? rdwmez fodzie iP uwaga!, 
balorvy! - czyli jednostki powietrzne. Gra 
nobiera wtiwezas zupelnie innego wjffljjfu i 
zmusza do przyj?cia qdmfennej taktyki, ^ 

Na Populousb sklada si? w sumie 25 , 
ukiaddw, o rosn^m stopniu trudno^ci. 
Bardzolajnm imwigzano moment 
rozpocz?Gi8 kalejnego etapu. Nagle 
znajdujemy si? w kosmosie, po chwili 
wybieramy kolejn? planet? i w tej chwili 
oglqdamy fcaruzel?, gdzie w roli krzeselek 
wyst?puj? ^wietnie zanimowane planety. 
Tpra? hrnrhp mancnifl/pi mUZyCZki i Widok Z 

lotu ptaka na ziemi?, 
do ktorej 
przybylismy. 
Zobaczymy jeszcze 
pierwsze cele, do 
ktorych nalezy 
zdgzac (doslownie i 
w przenosni) i... 
zaczynamy! 

Grafika. Ufff! Tu 
naprawd? mozna si? 
przestraszyc. Jezeli 
chodzi o lokacje, ich 
wykonanie bardzo 
zblizone jest to 
przestawnego 

Wymagania: 
Win 95, PI 33,16MB ram, 
DireclX 6 0,16-bitowa kartarw 

Eystrybutor: 
fPS 
tel,(022) 6422766 

Internet: ii!iijyyvwm.poput&us.n&i 

Mytha. Oznacza to ni mnie, ni wi?cej, ze oczka 
wylaz? z orbit na zer i pr?dko do domu nie 
wrocq. W pelni trdjwymiarowe srodowisko i 
360 stopni, czyli Mko[orowy zawrbt glowy". 
Szkoda jednak. ze kolejne plansze nie zmieniej? 
si? kolorystycznie. Lokacje s? oczywiscie 
odmrenne tektonicznie. ale zawsze wpadamy 
wla^nie w ^rodek fata na zielonq trawk?. W 
trakcie gry mozna mieC rowniez zastrzezenia do 
niezbyt wygodnej w obsludze kamery. Kiedy 
waz? si? wladnie losy bitwy, znika nam z pola 
widzenia Szamanka, ktora znajduje si? wlasnie 
za jakqs gdrk? [kamera omija wzniesienie 
slicznym lukiem, a my tracimy czas). Postacie 
sq wykonane dobrze, chociaz na pewno nie tak 
perfekcyjnie jak to bylo w Age of Empires. Jezeli 
zechcecie zajrzec im w twarze, nawet obsluga 
akceleratora nie pomoze - nie wyglqdajq po 
prostu najlepiej „face to face". 

Producent: 
&UHft0Q tmit&p ng£A 

Jezeli ktos ma juz 
dosyc roli 
permanentnego 
boga, moze 
zagrac z kumplami 
w trybie 
multiplayer. 
Mozliwe sq 
rozgrywki w 
Internecie [http:// 
www.populous.net), 
poprzez modem i 
LAN, kabelek. 
Zabawa jest 

przednia i mozecie bye pewni, ze tak jak w 
wypadku Warcrafta 2, po prostu nie mozna 
oderwac rqczek od klawiatury i galek ocznych 
od monitora. 

Istoria gatunkn 
Osiem tat temu Bullfrog zapaczqtkawaf nowy 
trend w grach komputerowych, wydajqc 
najbardzief niezwykfq produkcj? od pccz^thu 
istnienla komputerM Populous, bo o nliu 
mowa, zelektryzowal graezy. Oto po raz 
pIerwszy pozwolono kazdemu bez wyjqtku 
wcielac sr? w postal., 8oga, Mdry i wysokoici 
$ wo jej siadziby niebiesklaj rzqdzi Swialem i 
manfpulu{a naturq. 1 wszystko po to, by 
wzbudzil podziw w ludziach oraz zmusic ich do 
oddawania mu czci. Sprzedano wdwczas 
miliony kopii Populousa. Tak wlasnie narodzit 
si? GodSim - symulator boga. 

Poza tym tylko grac! Nooo., i moze sluchac 
muzyki. Ta, w formacie audio, nadaje si? od 
odsluchiwania rowniez wtedy, gdy nie gracie. 
Pami?tajcie tylko, aby zamknqc okno, bo nogi 
same zaczynajq podrygiwac i nie wiadomo 
gdzie was wyniosq. A wlasnie, po co ja 
wlqczylem t? muzyk?! Aaaaaaaaaaaaaa! 
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r Signus: The Artefact War n 
Zyjemy, by zwycigzadi 

Plusy: 

'fwhiJHifi 
slermk -alevwc 
iieiifclalwa 

WMWi rtre 
Pienwsze 

nninuty 
I tu mina mi zrzedla. Interko 

(rozwlekle. J, podobnie jak i cut-scenki, 
jest co najwyzej srednie. Dalej jest nie lepiej. 
Grafika gry jest zaledwie poprawna; nie jestem 
specjalnie wymagajqcy pod tym wzglqdem, ale.- 
Robi nie najlepsze, klockowate, wrazenie, i to 
delikatnie powiedziawszy; tak w trybie 640x480 
jak i 800x600 Ew 258 kotorach). Do wyglqdu 
jednostek nie mam specjafnych zastrzezen, sq w 
sumie znpinis, natomiast juz do animacji ich 
rucbu mozna si? przyczepid, popiewaz jest ona 
wyrainie skokowa. 0 diwiqku rdwniez nie mogq 
me nie specjalnie pozytywnego. Po prostu jest, 
a muzyka wyrsfnie dctuje, dowolny modul z 
naszego kqcika scenowego brzmialby lepiej,.. a 

na pewno nie gorzej. Nie piszq tego bez 
przyezyny - istnieje mozliwosc zastqpienia' 
firmowych muzyezek przez ulubione modki w 
formatach s3m, xm, mod. I prawdq 
powiedziawszy sugerujq, by tak postqpic albo 
wylqczyc music w ogole. Bardzo niemile 
zaskakuje brak trybu multiplayer, a i fakt, ze 
wszystkie misje potqczone sq w kampaniq (tj. 
nie mozemy grac w solowe misje) nie poprawil 
mi nastroju. 

Pogrywamy 
Nieco zdofowany zaczqlem grac... i gra nieco 
zyskata w moich oczach. Jest szybka i 
dynamiezna, raezej nietrudna do opanowania 
(ale nie do przejscia) i calkiem przyjemna, a 

choc Al wroga stoi, mimo 
dose szumnych zapowiedzi, 
na takim „RTS-owym" 

poziomie, to nie mogq 
powiedziec, by to mi specjalnie 

przeszkadzato. Wrog nie wykazuje 
siq jakqs porywajqcq inteligencjq, ale 
tez nie idzie na rzez jak stado 
baranow. W sumie cata gra 
przypomina mi zresztq jakiegod 
standardowego RTSa... 
rozgrywanego w turach, co jednak - 
wbrew pozorom - jest tu 
komplementem. Mamy bowiem 
typowe dla RTSow przejmowanie 

wrogich budowli (i takoz ich 
niszczenie), fog of war i bardzo prosty, 

RTSo-podobny system obslugi. Ale 
jednoczesnie sq tu tez rozwiqzania z 

turowych gier strategicznych 
- mozliwosc rezerwowania 

punktow akcji na 
opportunity fire (i to 
nawet w trzystopniowym 
zakresie), wyezerpywanie 
si? paliwa i amunieji (z 
mozliwosciq uzupelnienia 

w skfadach zaopatrzenia), a i 
strzaf w kterunku wroga nie oznaeza wcale, ze 
mamy 100% szansq na trafienie w cel, zas 
rosette jednostki mejq zrdznicowany zasiqg 
ognU Mozna tez minowed mosty etc., a akeja 
w turach pozwaia na odpawiedni do rangi 

czes namyslu, A jest nad czym myslec: 
vvrdg ma zwykle przyttaciajqcq przewagq 
tfejm (ftawet na^jmzszyrr] stopniu 
troqnSKr) - jak go pwrarafezymi szczuplymi 
silami, to zadanie nie na kaztlq glow?... 

Producers 
Zima Software 

Wymagania: Dystrybutar: 
■' P-75, IB mb flam, terta mm, On Tuno^ Solutions 

SVGA, W'95, DireclX 5.0. CDxfl Id (058) 5503205 
Internet: htlp://www zima-soflware.cz/ 

Tak wtasnie brzmi motto gry Signus: The Artefact 
Wars, stworzonej przez team o swojsko 
brzmigcej dla uszu Polaka nazwie Zima Software. 
Ale od poczqtku. Signus jest strategic turowg, 
stworzong przez Czecbow. Wkrolce pojawi sig na 
naszym rynku, (w 11/98 byla juz nawet 
reklama) w wersji catkowicie zlokalizowanej. 
Ja jednak musiatera posilkowac sig jej 
oryginalng • tj. czeskg - wersjg i takgz jnslrukcjg. 
Na szczgscie oba jgzyki sg na tyle podobne, 
ze nie bylo specjalnych klopotow 
z lekturg. Instalka (tu ciekawostka - 
max. wersja zajmuje cate 44 Mb, 
minimalna -3) przebiegala szybko, a ja 
semwtymczasie czytal doSC krdlkiego 

wlssnrch nrErrytiefc 

Minusy: 
-«aliuitiira 

miracle ticha 
*M nation 
‘Futitfiit i tumit 
litnUrciwetii^ 

■HiEti raflffilJ dla 
mm 
IHWllHWIiytl 

*Brakn(sU sofew^{;l. 

Mil dr, 

•ziifTtmntiiGiai 

Ocena: 

manuals.;) 

Mac Abra Tzw. Jegenda" wzbudzila w mnie 
mieszane uczucia. Oto mamy 
planetq Arconis, gdzie po 1000 lat 
od momentu kolonizacji dochodzi do 
starcia dwoch potqg, walczqcych 
o artefakty pozostawione przez 
obeq cywilizacjq, ktora to 

zostafa eksterminowana w momencie 
kolonizacji planety. Artefakty majq 
jakies bajeezne wlasciwosci i w ogole 
kto je ma - ten rzqdzi i nikt mu nie 
podskoezy. Nie chcq byd tu zlodliwy, ale na 
zdrowy rozum - skoro eywilizaeja zostala 
„wykoszona" przez ludzi, to znaezy, ze 
ustqpowala technofogicznie naszej [i to dobrych 
1000 Iqt temj. wtqc te artefakty sq tak 
przydatne jak morgapsterny czy inne berdysze, 
die wspdlczesnychlolnierzy. A jeSli jest inaezej, 
to czemu dopiero po 1000 latach zaczqf siq bdj 
o artefakty, skoro sq takie cenne? Zresztq 
mniejsza z tym, hie takie rzeezy siq juz czytalo 
we wprowadzeniach ;). 

Go oferuje gra? Teren W 3D z wpfywem na 
mobilnoSG i reakcje oddziatdw. Samych 
oddziafdw jest za£ okofo 50 tw tym lotntctwo, 
marynarka, jednostki naziemne, dowozqce 
zaopetrzenie itdO. Do przejScia mamy IS misji, 
a grq dodatkwg umila jakied 20 minut animacji. 
No, nie powjMgrbrzmiato to calkiem 
zachqcajq^^g^instalka wtasnie siq skoriezyta, 
to,., fljj 



Tioer Woods 99 PGA Tour n 
Kii i piteczka_____ _ 

Osobn?, takze przykr? spraw? jest ilosc 
wymaganego miejsca na hardzielu. Powiedzmy, ze 
te 150 mega (z bonusowymi polami) przy 
minimalnej instalce, piechot? nie chodzi. Samo 
granie jednak wynagradza te poczqtkowe 
trudnosci. 

W Tiger Woods 99 zawarto szesc roznych pdl 
golfowych z terenu Stanow. S? tutaj i pola 
golfowe z Florydy, jak i z Arizony. Od razu musz? 
zaznaczyc, ze nie nalez? one do prostych i ogolnie 
rzecz ujmujqc nasza pileczka bardzo cz?sto b?dzie 
Iqdowac w takich miejscach jak woda czy piasek 
lub krzaki. I\lie ma lekko, w tej grze trzeba niezle 
wymiatac kijem, aby wygrywac. Do wyboru 
mamy raczej standardowe opcje. Od practice do 
tournament, w sumie nic odkrywczego. To samo 
byio juz w Actua Golf 2 i Microsoft Golf. 
Poczqtkujgcych zach?cam wladnie do trybu 
practice, bo rozpocz?cie rozgrywki od razu z 
przeciwnikiem grozi sromotn? kl?sk?. Inna 
sprawa, ze przeciwnicy to naprawd? wyzsza 

EA Sports mo to do xiehie, ze czasami lubi 

zaskakiwac graczy. Ot, chociazby Tiger Woods 

99. Illiby oic specjalaego, bo przeciez golly (tj. 

jego symulotory) w oslatnich czasach mm sig 

jak hrdliki. Zdziwiooio zo to budzi termin wydaoia 

Tiger Woods. W zimie raczej nikt chyba oie gra w 

gotta, a w dodalku w naszyai kraju. W ktbryoi 

jakies 95% spoleczenslwa oie wie co to „greeo" 

i Jorgreeo". 

" --ELD- 

Kodczqc, zapewniam was, ze jest to bardzo solidny 
golf, ale nie wnosi do gatunku nic nowego, a 
zarazem nie przewyzsza tez w jakis zdecydowany 
sposob tytulow konkurencyjnych. Dlatego mysl?, iz 
ocena 7 jest jak najbardziej uzasadniona. ■ 

Producent: 
EA SPORTS 

Wymagania: 
PI33. ieiUM.WM95.CDi?. 
SVGA, karfa rmi/ycjrva 

Internet: 

Dystrybutor: 

yrls.oam 

szkola jazdy i nawet na najstabszym poziomie. 
poor, trafiaj? do dolka w czterech lub pi?ciu 
uderzeniach. Nie wspomn? nawet o 
trudniejszych poziomach, bo na nich musimy bye 
praktyeznie bezbl?dni. No coz, ale trening czyni 
mistrza i po kilku godzinach intensywnego 
treningu uderzania z odpowiednig sit? piteezki, 
przy wzi?ciu pod uwag? warunkow 

atmosferycznych i 
przeszkod 
terenowych, takze 
b?dziemy trafiad do 
dolka w kilkutnastu?] 
uderzeniach. (Na 
pocz?tku zachowanie 
piteezki troch? mnie 
wkurzato, ale po 
poswipceniu kilku 
sobotnich godzin na 
ogl?danie golfa w TV, 
stwierdzitem, iz jest 
ono calkiem normalne 
i pitka leci oraz odbija 
si? tak jak powinna. 

Skonczmy juz te jalowe rozwazania i wezmy si? 
za naszego dzisiejszego bohatera - Tiger Woods 
99 PGA Tour. Jak zawsze EA Sports powaznie 
podeszla do gry i jak zawsze sypn?la duzym 
budzetem, wynajmuj?c do wspolpracy 
najlepszych golfistow swiata. Wszak Tiger 
Woods to obecnie kij golfowy numer jeden na 
swiecie. Ten dzentelmen b?dzie si? zreszt? 
pojawial w tej grze bardzo cz?sto, pocz?wszy od 
dynamieznego (jak na golfa) dema. Wynajpcie 
najlepszych golfistow do wspolpracy i efektowne 
demo to jednak nie wszystko. Dwie pierwsze 
(niemile) niespodzianki spotkaly mnie tuz po 
odpaleniu Tiger Woods 99. Pierwsz? bylo to, ze 
po zmianie w opcjach rozdzielczosci na wi?ksz?, 
musialem odpalic gr? od nowa. Troszk? jednak 
to utrudnia zycie, prawda? Drugi bol to 
menusy. Po pierwsze s? malo przejrzyste, a po 
drugie s? bez ladu i skladu rozmieszczone. 

Bardzo irytujgcy jest tez wiatr, ktory potrafi 
posiac pileczk? w zupelnie innym kierunku niz si? 
spodziewamy.) 

Waznq rzeczq umilajqc? gr? w komputerowego 
golfa jest grafika. W Tiger Woods prezentuje si? 
ona na wysokim poziomie, aezkolwiek musz? 
przyznac, ze nie odbiega ona zbytnio od tej z 
Actua Golf 2 i Microsoft Golf. Przynajmniej sam 
wyglqd pdl golfowych. Trawa, krzaki, drzewa s? 
standardowe i tylko stojgce gdzie niegdzie przy 
dolkach grupki kibiedw wyglpdaj? ciekawiej. 
Wyglgd ich zdecydowanie przypomina publik? z 
NHL 99. Inn? spraw? jest to jak prezentuj? si? 
sami golfisci. Tutaj EA Sports pokazala na co j? 
stac. Po prostu sfilmowano wszystkich golfistow 
wystppuj?cych w grze i wstawiono ich w tla. 
Naprawdp to mi si? spodobalo. Cool wygl?da jak 
taki Tiger Woods sklada si? do uderzenia, a 
nastppnie uderza pileczk?. Umieszczono rowniez 
ich zachowania. Tiger po nieudanym uderzeniu 
lapie si? za glow?, a po udanym radodnie podnosi 
r?ce. Szkoda za to, iz czasami beznadziejnie 
zachowuj? si? kamery, ktore albo gubi? pileczk? 
w czasie lotu, albo nakladaj? na siebie kilka 
obrazdw naraz... 

o innego w Stanach. Tam ludzie 
czerpi? jakgs sadystyezn? 
satysfakcj? z wbijania pileezki do 
dolka. To jest wr?cz styl zycia. 
Rano paniyjka golfa i czlowiek od 
razu wydajniej pracuje. Po pracy 

jeszcze wypad do sklepu Eddie Bauera po nowy 
odlotowy (czytaj modny) kij i wieezorem mozna 
wpasd do klubu golfowego na kilka drinkow. A w 
Polsce co? Nie wiem jak warn, ale mi polski golf 
kojarzy si? tylko i wylqcznie z postaci? 
Ferdynanda Lipskiego z „Kilera11. ;] 

Dzwi?k w Tiger Woods 99 nalezy okredlic jako 
sredni. Muzyczka taka sobie, dodd szybko si? 
nudzi. Komentator jak na golfa jest chyba zbyt 
gadatliwy (a tu ceni si?, podobnie jak w szachach, 
umiej?tnosd milezenia albo powiedzenia jednego 
slowa we wtadciwym miejscu, zamiast slowotoku). 
Fajnie jest jak cod brz?czy nad uchem, ale 
momentami komentator przeszkadza w skupieniu 
si? nad precyzyjnym uderzeniem pileezki. Za to 
odglosy publiki wydajq mi si? zbyt oszcz?dne. Nie 
zbyt cz?sto dociera do nas j?k zawodu lub burca 

oklaskow. 
Zdecydowanie lepiej 
na nasze poezynania 
reagowala publika z 
wspomnianych juz 
przeze mnie 
kilkukrotnie 
konkurencyjnych do 
TW'99 produkeji. 
Sterowanie w grze 
nie powinno raczej 
nikomu nastr?czyc 
ktopotow i szybko 

kazdy powinien je opanowac, 



Recenzje 

wszystkim odnosi si? do 
(wspbiczesnoSci twlasciwie 
to do nejbfeej przyszlosci, 
ate sens pozostaje taki 
sam), diametralnte 
zmieniajqc zssady sztuki 
wcjennej. 

Flray SSI przeilsi&wto raezej nie Ms, a 

Paw General czy Slsel PaeUiera slyszec 

powlalen hatily oscbnik tytulujicy stole 

mifliin Graeis-Stpslegs. Hi* lakl, ie nle 

Itaidemu stpalegle rozgrywsna i pedilalem na 

toy rnitszg odpwladat, ale ieSli pda pylanle o 

najPardziej klasyczny ich przyklBd, la jetlen z 

dWQCh wynHanlofiyeh tylnltw na pawno zoalsnle 

wynilcnlDEiy i pierwazym nilejscu. Nie mi 

rozstpzyflat, czy ratj? male zwalennicy Panto, 

eiy gwiezdsk pnai'alskicli, tya bardzlelje 

tytuIbwpacboiM, Mycb na tyctt 

plewiwaclijflil Isto zaipzeaienla. 
TiiilAmntA P'AtiiiiialAiif IHAitihnli itAlnliilii iLinlnlnnlfi 
(Wluftlulu utiuli 11I0W, KiOrjCjl OSloimp UlfwiPiPnjE! 

Mile Mu its pAlki. 

allor Jedli rnnie pami?d me myfi, to People's 
General jest juz siddmym adclnkiem i 
tiej serif sle nie to jest nejwainiejsze - 
jest to bowiem przede wszystldm drugi 
tytul wykorzystufqcy technologi? Living 

Battlefield fpierwsrym byl Panzer General 10. 
JeSli kto£ tamten tytul przegapil, to Spresz? 
oorfeSG, id jest to bardzo realistyczny spcsdb 
przedstowiBnio pola walki przy wykorzystenlu 
r?cznie rysowenegp tla, a nie, jak to ma miejsce 
u wi?kszo£ci konkurentdw, powtarzajqcych si? 
melych klocktiw, Spdjrzcie zresztq na screeny; 
gdyby nie brak zabhoWania skali, mozna bytoby 
mbwid o togralioch* choc okreslenie to jest i 
tak w pelm pcprawne w od rise si emu do wyglqdu 
same) Si tylko mapy, Nawefc.'porflwnijjqc jt? do 
PGJI wim znaczny post?p, TOtem Living 
Battlefield, mime tej same] nazwy co w 
poprzedntku, zoslal troszeczk? podrasowany, 
przede wszystkirn poprzez zwi?kszenie palety 
barw z oSmiu do szesnestu bitow. Gra wymaga 
przez to dwymegowei karty graficznej, ale po 
pierwsze jest to |uz praktyeznie standard, a po 
drugie - jej vvygl^d jest tekiej mwestycjt jak 
nsjbardziei warty, 

Mimo iz recenzja rozpaczpta si? od wychwatenrs 
wygl^dn, me cm byl gfdwnym skfadnikiem 
wysoktej oceny i znaczks jakoScf ktore 
przyznetem programowi. Jest to w koricu 
strategy, a mito&iiQy gatunku przez tyle czasu 
musieli si? zadowaiad siermiqinym wyglqdem, ze 
nawet znacznte garsze rozwiqzanra bylyby jak 
nsjbardziej do precis, oczywiScie pod 
warunKem dobrego ..rwwiqzania cz?Sci 
wymagajqcflj wysifenia swych szaryeh komdrek. 
Pod tym V^gEpdem, dmiern twierditd. People’s 
Genera! jest najlepszq cz?£oi| dlugtej 
generalskrej serif Wnosl par? zupeirue nowych 
rozwiqzdri, mas? ndwych Jednostek, Iqcznie £ 
cal ko wrote nowq ich grupq, no i przede 

osmiu lub dziewi?ciu. Jest to dose dokuezliwe, 
zwtaszcza ze panujqcego nie da si? w trakeie 
misji zdetronizowac, ale dodaje realizmu, Tym 
wi?kszego, gdy wezmie si? pod uwag? fakt 
istnienia jednostek specjalnych. 

Wezmy takq na przyklad piechot? Ghurkow, 
walczqcych za krolowq Zjednoczonego 
Krdlestwa. Niby zwykta piechota, w dodatku bez 
samochoddw, a kosztuje tyle co hamerykanskie 
;) Bradley’e w najnowszej wersji..* Ale to tylko 
pozory, bowiem po pierwsze nie majq minusow 
za atak przez rzek?, po drugie ignoruj? 
fortyfikaeje, po trzecie je niszczq, a po czwarte 
majq na skladzie smiglowce transportowe. A 
skoro majq smiglowce, to ich praktyezny zasi?g 
jest duzo, duzo wi?kszy! Tym bardziej, ze w 
przeciwienstwie do niektorych innych jednostek 
po locie mogq si? jeszcze ruszyd normalnie i w 
dodatku zaatakowad! Majqc takich wojakow 
wrog nam niestraszny, przezyj? praktyeznie 

natomiast jesli w przestworzach niepodzielnie 
panuje wrog, to skraca si? on do hexow bodajze 

Po prawej: 
Pi(fc>i iraKIti I UisESUe 
mfrnilHiE - ereiU ckdit 
wijttj? 

ZaQZnijmy od nowosci w 
jednostkacb,;a konkretniej od helikopterow, czyli 
nowej ich grupy. Niby na u parte go mozna by 
przyjqd. ze 
zastqpity one 
samqloty 
Itvch bowiem 
nfe mozna jnz 
kupowad, m 
mied na 
staniek ale 
pnpiewaz one 
takze w walce 
udziel biorfj, 
Cbofi pa 
innych 
zasadach, 
wi?c 
ostateczble 
przyjn^fcie 
wiatraki now? 
grup? jednallf- 
stanowiq Nie 
rozni si? ona |edhak 
zbytnio od wyst?pujqcego 
w PGII lotnictwa - procz 
zupetnie innego wyglqdu 
spetnia bowiem praktyeznie 
takie same zadania, a 
mianowicie sfuzy jako 
bliskie wsparcie WL 
ewentualnie szybki zwiad, 
choc do tego ostatniego, 
mimo mniejsze'go zasi?gu, 
lepiej nadajq si? jednostki 
naziemne bqdz lotnictwo, 
Nowosciq jest powiqzanie 
ich zasi?gu z przewagq 
powietrznq; maksymalnie mog? w jednej turze 
przebyc trzydziesci hexow - jesli to my mamy 
stuprocentowq przewag? (jest ona podawana 
przed rozpocz?ciem misji i mozna jq tylko wtedy 
zmienic, oczywiscie wydajqc punkty prestizu] - 
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• dolqczony edytor 
• duzo Hilsfl 
Minusy: 

• potera n slanowczo za 
duzo czasu 

□cena: 

9 
Huirrer 12/9B 

neniq 

pmtaSw, 

kosztuje icfo 

bowiem szedd, 

a nam zostato 

Oczywiscie mozna miec wqtpliwosci co do sensu 

ataku z powietrza na bateri? rakiet 

przefiwlotniczych, ale wystanczy sobie 

przypomniec o istnieniu czegos, co zwie si? 

Dzikfi tasicq* No wtasnie, byty to przeciez 

maszyny specjalnie przystosowane do 

unieszkodliwiania takich niemiluchdw i, skoro juz 

o ni' h wspominam, to pewnie zostaiy w 

People's Generalu uwzgl?dnione, Made 

oczywiscie racj?, ale rozwini?cie tego tematu 

wyinaga wczesniejszego powiedzenia paru stow 

o zupelnie nowyrri podejsciu do tematu „sily 

powiatrzne". 

Pijtlfcty 
Jotnicze* majq jednq fejnq each? - co fund? si? 

regeneruj^ Wprawdzie nie zewsze w petaej 

wy&oko^ci rzateznre ad strat i/Iub stopnfa 

przewagi powietrznejl, sfe mazes sobie 

powalczyd Maksymaine wykorzystywanie 

lotnSctwB iest zresztq warunkiem koniecznym do 

szybkich pasE?pdw, nawet na pierwszej misji i 
najprostszej kampanii nie ma co liczyd ns 

szybkie zwycigstwo bez jego uiycts, 

Pozostale zmiany $q juz duzo mniej newoiuoyjrm. 

Bo chocisz Cakia na przyklad czolgi majq teraz 

wi?kszyzssi^g ognia, bez wi?kszycb problemdw 

strzelaiqc na dwa hexy * nie wspommajqc nawet 

o,ci?zkim wsparciu attyleryjskim, ktdre sieje 

Smierc na hexdw dziesi?d - ba, nawet co lepsza 

piechota moze si? pojedynkowac ns odleglo^; 

ale wyiiiks to bar dzie[ z nowoczeSnrejszega 

sprz?tu, niz z ch§d przeprowadzflbib kolejnego 

przewrotu. 

Bardzo dobra r __ 
jednostek, ich zrdzntoowBniBm i parcma ndwVmi 
w serif Gen era Id w pomyslami oraz edytorem i ^ 
mozliwoiciq grania pa srecj ziozyfo & na gr? 
rownie atrakcyjnie wyglqdajqcq. cowaqgajtieq, 
Wystawienie koricdwej oeeny bylo wi?c tylko 
formalno^Giq: strategy i lak uvredzq co jest die 
nich dob re.., ■ 

Producent: 
SSI/Mindscape 

wszystko. kogo trzeba zgnojq - moze i Bradley‘e 

troszke silniejsze, ale nie ignorujq fortytikacji, 

'Z atakuiq przez rzek?* a pancerz majq tylko 

minimalnie lepszy, nie wspominajqc oczywiscie o 
riuio mnlejszym zasi?gu. Ale latanie nie jest 

takie calkiem beztroskie. bo nadzianie si? na 

obron? przeciwlotniczq nie ze pnwoduje 

powrtit na miejsce startu, to jeszcze mamy 

wielkie straty. Co gorsza inne helikoptery nie 

majq nawet co probowac z nig szcz?scia, bo 

nawet Comanche spadajq tutaj zbyt cz?sto, 

kosztujqc przy tym prawdziwy majqtek. Na 

szcz?scie atak naziemny nie jest jedynym 

wyjsciem z tej sytuacji, jest jeszcze bowiem 

lotnictwo. 

U gory: 
Malulki wycinek dosUpnvch 
jednostek. 

Niczego juz bowiem nie kupujemy, na dabrq 
spraw? me mamy nawet wplywu na modele 

latajqcych naszym silom nad glowarm maszyn. 
Zamiast tego wprowaliorfo system punktdw i 
szesc rodzajow zadart, nczywiScie odpowledolo 
punktowanych. Jak to wyglqda w praktyce? 
"Zalozmy, ze mamy dwadziescia pi?d punktdw i 

bardzo dpkucza nam pewna bat ana raktet 

przeciwlbtnidzydh, Wbrerf#^® menu 
wspomnianq Dzikq,tasic? za pi?c pun 

wskazujemy je| cel.i^zekamy na wynik. Ji 

swieza, to wypeda nalot powtorzyc, bo rai 

nie zgin?lafPo;'dwdch atakapb ifep^jeszczi 

punkow pietnascie, czyli akuratina jedno | 

uderzenie naziemne (dziesi?c punktdw) i albo^ 

dwie misje zwiadowcze [jedna ja. (jw'a), albp, 

jeden przewoz si) specjalnych fwtfrawdzie 

pisalem, ze sq one na sktadzie dabej jednoatk)f 

ale niestety Sen uzycre Ijczy si? do 
maksymafnego wysiIkrj Intoicr.waJrf danej 

Jest jeszcze wprawlzie bardzo Sozyteczi 

wsparcia powf'eErzbegO, ktdrrpr?ydaje 

tylko przy obronie. ale i w przep?dzan||t:' 

helikopterbw, 
tyfezew 

nie 

opcio 

ich 

Wymagania: 
PI 66, 32MB RAM, 2MB SVGA, 

! DireclX 6 0. CD-ROM x8 

Dystrybular: 
Optimus SA 
leL (018) 4440562 

Internet: hHp://www.peoplesgeneral com 
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PluSy: 

REALIZM!!! 

dzwipk 
demko 
gralika 
opcja Coaching Drills 
duza liczda rodzajow 
rozgrywkl 
dynamiczne powlorki 
kamery 
wskazniki silystrzalu 
ppplika 
cztery poziamy trudnasci 
..video judge'1 
zachowanie krqzka 

Minuay: 

nieswiEze sklady 
podania da hramkarzy 

Ocena: 

0 

Do wyboru jest siedem sposobow gry plus 
oczywiscie zmagania w sieci. Najciekawszy jest 
tradycyjnie sezon, ale pozostale tryby tez sq 
niezle. Szczegolnie Shootout, czyli rzuty karne, 
ktdre naprawd? sq emocjonujqce. Jezeli ktos 
zas ma ochot? pograd druzynami 
reprezentacyjnymi, to jest w NHL 99 taka sama 
funkcja co rok wczesniej, Tournament. Duzo w 
zapowiedziach producenci mowili o trybie 
treningu i faktyczni^. jest opcja Coaching Drills. 
Sygnuje jq nie byle kto, bo sam Marc Crawford. 
Znakomity trener, chociaz takze chyba 
najwi?kszy pechowiec poprzedniego sezonu. 
Przypomn? tylko, ze to wlasnie Crawford 
prowadzit team Kanady na Igrzyskach w 
Nagano, gdzie Kanadyjczycy rozczarowali w 
walce o medale. Rdwniez udzial jego druzyny 
klubowej (Colorado Avelanche) w Pucharze 
Stanleya zakonczyl si? w pierwszej rundzie. 
Niemniej jednak Marc Crawford jest 
fantastycznym fachowcem i odzwierciedlenie 
tego widac doskonale w Coaching Drills. 
Najpierw zresztq podszedlem do tej opcji z 
wielkq rezerwq, ale juz po kilku minutach 
zmienilem catkowicie zdanie. Co takiego jest w 
tym Coaching Drills? Sq tutaj ustawienia 
taktyczne znane nam juz z NHL 98, ale nie tylko. 
Glowny nacisk w NHL 99 postawiono na trening 
praktyczny. Mozna w Coaching Drills 
potrenowac sytuacje jeden na jeden, dwdch 
napastnikow na jednego obroric?, gr? w Power 
Play, wznowienia w tercji obronnej przeciwnika 
etc. W sumie az 18 roznych sytuacji. Jest to 
bardzo pozyteczne, poniewaz w ten sposdb 
mozemy wr?cz wypracowac sobie wlasne 
schematy, ktore b?dziemy wykorzystywac 
podczas gry. 

powinni odczekac do 
listopada z wydaniem 

NHL 99! Ale co tam, 
najwazniejsze dla 
kazdego gracza w 
Polsce jest to, ze 

sq nasi „trzej 
muszkieterzy", 
czyli 
Czerkawski, 
Oliwa i 
Sidorkiewicz! 

SECOND 
PERIOD 

r NHL Hockey 99 
Coolest game on earth? 

U d'olu: 
Kolejna odslona hokeja z EA 
wyglada jeszcze ladniej. 

Kazdy kto mnie blizej zna wie, ze jestem schizo na 
punkcie NHL Zlokliwi (ciekawe, myfilalem ze 
wszy8cy mnie lubiq) twierdzg newel, ze jestem 
zarpczony z pewng urocze mieszkenkq Edmonton 
lylko illalim It kibicnje one Oilers. Oczywiscie to 
niepf8wd8.MojewreczcMl!we 
zainiereseweiiie hokejem orzeniki oa 
plaszczyzne komputerow#• MH| fz?dzi 
dezapilacyjnie serla EA Spans, wosnie okozalo 
sip jej kolejna czpdd. Pdi I Winwie! Przod 
Wami NHL HOCKEY 09! 

ELD ~ 

FIRST PERIOD No nareszcie trzymam wdrzqcych 
r?kach pudelko z magicznymi 
literkami i cyferkami ukladajqcymi 
si? w NHL 99. Wkladam cedeka do 
czytnika i czekam na tradycyjno- 
zabdjcze demko. Zaczyna si? jakis 

spokojny utworek, ktory wprawia mnie w 
szczere zdziwienie. Co jest do groma jasnego? 
Gdzie podziat si? typowy NHLowy sound? Na 
szcz?scie na ekranie jest to co powinno bye. 
Zaczyna si? chyba najlepszq akcjq (moim 
skromnym zdaniem, zresztq chyba chlopakow z 
EA Sports tez) zeszlego sezonu. Taaak, ta 
bramka Douga Weighta to cudo. Do tego 
jeszcze ten oryginalny komentarz. Ach, jak ci 
kolesie komentujq! Pozniej kilka zarypistych 
sytuacji i pojawia si? tytul. To juz wszystko? 
Nie. Za chwil? leci drugie demo. Tym razem nie 
ma litosci. Gitary jadq na calego, bodiki, bramki, 
czyli wszystko to za co kocha si? NHL. Jeszcze 
moj mozg pulsuje w rytm muzyki, a tu pojawiajq 

si? menusy. 
Usmiecham si?. 
Chyba ktos w 
przerwach przy 
pracy nad NHL 99 
pogrywat sobie w 
Quake 2. 
Menusy sq 
bowiem w 
ciemnych 
breach i do 
tego be muzyka w 
tie, jskby wyj?ta ze 
sciezki audio Q2. 
Autentycznie! Ale w 
sumie pasuje. 
Postanawiam byd nadal 
bezlitosnym. 
Pami?ta?ie jak 
pisalismy (z King?] w 
zapowiedzi NHL 99 o 
niefortunnym naszym 
zdaniem terminie wydania 
gry? Wiecie, ze chodzilo nam 
o aktualnosc skladow. Bior? si? 
wi?c za przeglqdanie skladow i 
stwierdzam, iz sq one: poczatl1 
sierpnia. Niby niezle, 
bo sprzed dwdch 
miesi?cy, ale wlasnie przez 
te dwa miesiqce ekipy prozmienialy si? 
diametralnie. Prosty przyklad. Do Oilers doszli 
w tym czasie: Faloon, Lindqvist, McSorley, 
Dowd, Shtalenkow, Lecroix, a odeszli Fichaud, 
DeVrise, Berehowsky, Zalepukin. Dodam 
jeszcze tylko, ze w dniu, w ktory otrzymatem 
NHL 99, nowych kontrakto'w nie mieli 
podpisanych Weight, Smyth i Niinimaa (z tego 
wynika, iz nie byli oni graezami Edmonton!]. W 
innych zespolach jest dokladnie tak samo. Jak 
widzicie, panowie z EA Sports chyba jednak 
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jest? S? tam naszywki z nazwami producentow 
sprz?tu. To samo tyczy si? kijow, a w boksach 
wiszq nawet r?czniki z logami druzyn. Nie 
wspomn? o krqzku, na ktorym widac logo NHL. 

No, skoro opraw? wizualn? i akustyczn? mamy 
juz za sob?, wezmy si? za rozgrywk? i zmiany, 
ktore w niej zaszly. Szczerze mowiqc przez 
pierwsze kilkanascie minut nie wiedzialem co si? 
dzieje. Cod mi ta gra wydawaia si? za wolna w 
pordwnaniu do NHL 98. Dopiero po tych 
kilkunastu minutach zajarzytem o co biega. 
Zawsze przeciez zarzucalem NHL 98, ze jest 
malo realistyczne; w NHL 99 to oskarzenie 
staje si? juz bezsensowne! Fakt, w NHL 98 
grato si? bardzo przyjemnie, ale dzialo si? to 
wlasnie kosztem realizmu. Wiele elementow w 
tej grze bylo, delikatnie mdwiqc, smiesznych. W 
NHL 99 niektore rzeczy oskarzycie zapewne o 
to, ze s? troch? toporne, ale to tylko zludzenie 
spowodowane tempem akcji w NHL 98. Autorzy 
NHL 99 postarali si? tym razem o cztery 
poziomy trudnosci. Dwa pierwsze CBegginer i 
Rookie) to cos w sam raz dla leszczy. Nawet 
koles, ktory widzi po raz pierwszy na oczy 
klawiatur?, powinien bez problemu poradzic 

sobie z komputerowym przeciwnikiem. Przykre 
wpadki zaczynaj? si? zdarzac na Pro. Glownie za 
spraw? bramkarzy, bo z gr? w srodku raczej nie 
ma klopotow. Dopiero goalie to przeszkoda 
trudna do pokonania - w koricu w hokeju dobry 
bramkarz to jakied 95% sukcesu. Za to 
wystarcz? dwie akcje pod nasz? bramk? i 
jestesmy dwa do k6lka w plecy. Ale to jeszcze 
mate piwo w porownaniu do poziomu All Star. 
Tutaj komputer to cholernie wymagajqcy 
przeciwnik. Cz?sto zdarzato mi si? tak, ze 
myslami bylem jeszcze przy poprzedniej akcji w 
tercji obronnej przeciwnika, a juz dostawatem 
bramk?. Skubany, gra bardzo szybko i 
pomystowo, a w dpdatku piekielnie skutecznie. 
W zasadzie to m niego istniej? tylko dwa 
sposoby. Albo grad tak jak on, czyli krdtkimi, 
szybkimi podaniami (zero myslenia!; 
zastanawiasz si? ^ tracisz krqzek). Albo bronid 
si?, modlqc si?, aby nasi goalie nie puscil 
szmaty, i grad z kontry. 

■ 

Aha, nie dajcie sobie za wszelk? cen? zatozyc 
zamka, bo wtedy to tylko mozecie patrzec jak 
komputer slicznie go rozgrywa i laduje nam 
kolejn? bram?. W tej grze praktycznie wszystko 
sklada si? na ten zdumiewajqcy realizm. 
Poczqwszy od zachowania krqzka. Jak zapewne 
pami?tacie, w NHL 98 strzaly byly jakies takie 
flegmatyczne i anemiczne, natomiast w NHL 99 
mozna przypieprzyc prawdziw? bomb?, Cz?sto 
po takim strzale roztrzaskuje si? pleksi za 
bramkq. Podczas strzalu jest wyswietlana na 
srodku ekranu (oczywiscie na dole) sita strzalu, 
a po jego oddaniu pojawia si? jego pr?dkosc w 

-liilFH 

Kolejnym cudem s? twarze hokeistow. 
Mozo z dalszej odleglosci wydaj? si? one 
brzydsze od tych z NHL 98, ale to wina 
tsgo, ze wtedy zastosowano bitmapy, 
a teraz twarze s? w 3D. Kiedy jednak 
kamera zrobi najazd na twarz gracza, 
to mozna spasc z krzesta. 
Wystarczy tylko popatrzec na ich 
oozy wtedy, gdy je mruzq. Gala 
reszta grafiki jest rdwnie 
doskonala i szczegolowa. 
Przypatrzcie si? dolnym, 
cz?sciom jersey'ow. Co t 

Albo taki drobny szczegol: gdy 
zawodnicy hamuj?, spod fyzew 
unosi si? chmurka lodu. 

System kamer takze jest calkiem 
cool, a dynamiczne powtorki to 
zupelny odlot! Naprawd? uj?cia 
spotkan przez kamery jest tu 
najlepsze jakie widzialem w grach 
sportowych. Rdwnie powaznie 
kolesie z EA Sports podeszli do 
oprawy dzwi?kowej spotkan. 
Komentatorzy takjakby troch? 
wi?cej gadali, ale szczerze mowiqc 
jeszcze im brakuje tego 
prawdziwego NHLowego entuzjazmu. Zreszt? 
posluchajcie jaki w demie slychac komentarz 
telewizyjny. Prawda, ze jest roznica? Plusem 
natomiast komentarza jest to, ze teraz walki s? 

takze komentowane. 
Rowniez spikerom dodano 

troch? wi?cej „partii 
wokalnych". Zawsze to 

ciekawiej, kiedy slychac 
, nawet jezeli gada 

kies bzdury. W sumie 
kogo to obchodzi gdzie 

znajduje si? sklep z 
pamiqtkami klubowymi? 
Za to na uwag? 
zasluguj? odglosy z 
trybun, z ktorych 
wreszcie slychac 
glosny i wyrainy 
doping. Podobnie 

U dolu: 
Czynle lest to 
nzduiaiewajiicy realizia”? 

-pHlPD PERIOD 

M koniec z tymi rozwazarmmi teoretycznymi, 
Weimy st? & praktyk?, czyli sam mecz. 
Hnzpoczyna si? jak zawsze od hymndw, chociez 

razem dodano tu jeszcze sztuczne ognie 
Dnpiero kiedy ujrzalem trybuny, to dostatein 
szoku! 0 f“! Robig piorunujgce wrazenie. 
immsl tych standardowych, kofarowych plain, 
gutorzy zastosowali zwykle hitmspy publiki E jak 
to wyglqda podczas gry (a szczegolnie kiedy 
kamera robi zblizenia na hokeistow przy 
bandach), musicie sami zobaczyd. Naprawd? ma 
sig wrazenie, ze gra si? przy publicznosci. Co 
ciekawe, na nie wszystkie meczach przychodzi 
komplet i wtedy widac puste krzeselka! Najlepiej 
wygl?d trybun podsumoyval moj koled 
obserwujqcy moje zmagania: „To gdzie zawsze 
siada Kinga?". Tym bardziej, ze tym razem hale 
Sq naprawd? dokfadnie odwzorowane. 
Przynajmniej Edmonton Coliseum, ktore i tak 
znam tylko ze zdj?c. Na tym jednak cudow 
graficznych nie koniec. Zwroccie uwag? na tafl? 
lodowiska. Z poczqtku wyglqda jak lustro, jest 
gladka i odbijaj? si? w niej hokeisci. Po kilku 
minutach gry jest juz p^rysowana lyzwami. 

rzecz ma si? z 
odglosami z tafli. 
Najbardziej 
spodobal mi si? 
odglos krqzka 

trafiajqcego w 
slupek (wedlug 

bramkarzy jest to 
najcudowniejszy 

dzwi?k jaki mozna 
uslyszec) lub 

band? za 
bramkq. 
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milach. Prawd? mowiqc nie chciafbym si? 
znalezd na linii krqzka lecqcego z pr?dkosciq 90 
mph. Fajna sprawa to mozliwosd podnoszenia 
gumy. Takie wystrzeliwanie krqzka w powietrze 
przydaje si? szczegofnie przy grze w Shorthanded 
lub jezeli chcemy zmienic piqtk?. Po prostu 
wystrzeliwujemy krqzek w kierunku tercji 
przeciwnika i wtedy zarabiamy cenne sekundy 
potrzebne na zmian?. Czasami tez warto strzelic 
takq Jecqcq" gum? w goalie. Moze on miec 
ktopoty z jego zlapaniem, a jezeli jest tam jeszcze 
nasz hokeista czyhajqcy na dobitk?... Super 
realistycznie zachowuje si? rdwniez krqzek 
podczas uderzerya w zewotlniks Jub band?. Odbija 
si? on iak najhardziej zgatiniaj ofawa^jfakj. 
HPrawdziwie" braniq br amlfarze/bzflsamt 
oczywiScie przydarzajq im si? fay, ale ogdtnie 
brcniq pewnie i strzelenie im bramki na A3I Star 
to nie lada wyczyn. W sun|e jecJyny chyba na 
nich sposob to dobitki albo szybSfelfo^egrariEe 
krqzka przed bramkq. Z goalie wiq?e si? jednak 
jedyny nieprawdziwy elsimnt §*y. Mianowicie 
bramkarz cz?sto po neszym strzale odbija krqzek 
przed siebie. Co si? wtedy dzieje? Przejmuje go 
obrorica i zamiast tak jak prawdziwy wyjechac z 
nim lub wystrzelic gum? w przod, to w NHL 99 
obronca jak gdyby nigdy nic podaje do goalie!!! 
Dla mnie to skrajny idiotyzm. Tym bardziej, ze 
sprdbowalem zrobic to samo pod swojq bramkq i 
skonczyto si? to ..swojakiem"! Zresztq co ja si? 
b?d? rozpisywal o szczegolach! W tej grze 

sporna sprawa (z reguty chodzi oto czy bramka 
byla zdobyta w prawidlowy sposob), podjezdza 
do niego arbiter i wspolnie oglqdajq powtork? 
tego zdarzenia. Cool! Szkoda tylko, ze nie 
podlozono jeszcze ich gtosow, byloby ciekawiej. 
Skoro jestesmy przy arbitrach, to musz? 
wspomniec, ze tym razem mozemy ustawic 
sobie, czy wolimy s?dziow mi?dzynarodowych, 
czy tych z NHL Roznica jest taka, iz ci z NHL 
sq mniej restrykcyjni i dopuszczajq do bardziej 
ostrej gry. Dopiero na powtorkach widac ile 
oni puscili fauli bez konsekwenejL Za bardzo 
duzy plus NHL 99 nalezy uznad znikfiiqcie tych 
przekl?tych kar za interference Mozna co 
prawda takq zatapac,, ale tylko pod warunkiem, 
it potrektuje si? kijem bramkaim W inny 
sposdb nie da rady, i cale szczqdcie. W bardzo 
ciekawy sposdb rozwiqzano moment powrotu 
hokeistdw i lawki kar na!tid.WNHL98 
moment ten sygnalizowat bramkarz stukaniem 
kijem o tafl?. Natomiast w NHL 99 w 
momencie powrotu zawodmka na lodowisko, w 
gornym, lewym rogu pojawia si? okienko, na 
ktdrym to widac. Podobnie dzieje si?, kiedy 

^zdejmujemy goalie z bramki. 

Dose mieszane uczucia mam co do walk toczonych 
na lodzie. Z jednej strony sq one banalnie proste, 
ale z drugiej mozna w nich robic uniki i zadawac 
troch? wi?cej ciosow niz rok temu. Wreszcie tez 
nie bije si? kto popadnie, tylko walczq mi?dzy sobq 

wszystko jest realistyezne [no poza tymi 
podaniami). Kazda akeja, kazdy bodik, kazdy 
strzal i podanie, a nawet wznowienia sq 
straaaaaaszliwie prawdziwe. 

Jeszcze dwa slowa o s?dziach i karach. W 
zapowiedziach EA Sports przechwalafa si?, ze 
w NHL 99 b?dq „video judge", czyli kolesie, 
ktorzy na meczach NHL rozstrzygajq sporne 
sprawy za pomocq zapisu wideo. I faktyeznie 
sq. Siedzi sobie taki paejent miedzy lawkami 
kar i wpatruje si? w monitor. Kiedy jest jakas 

..fighterzy". Wtasnie w 
NHL 98 rozsmieszato 
mnie to, ze bil si? kazdy 
z kazdym. Takjakjuz 
wspomniatem, walki sq 
komentowane, co 
dodaje jeszcze im 
klimatu, a po walce 
zwyci?zca unosi 
tryumfalnie r?ce 
do gory. 

on tnrth 
OVERTIME 

Przyszedt czas, aby odpowiedziec na pytanie 
zawarte w tytule: czy NHL 99 jest najlepszq 
grq? W kategorii gier sportowych nie mam 
wqtpliwosci. Dla mnie jest to po prostu kult! 
Przypuszczam, ze dla wszystkich fanatykow 
NHL rdwniez. Realizm tej produkcji jest wr?cz 
zabijajqcy i chyba lepiej bye nie moze (no 
dobra, mogq zniknqc te podania do 
bramkarza). Kazdy element NHL 99 jest 
perfekcyjny (lub prawie) i graez moze choc 
przez chwil? czud si? jak gwiazda NHL. Jeszcze 
nigdy nie miatem tak wielkiej ochoty postawid 
10 jak teraz! Istniejq tylko dwa problemy: jak 
ta gra spodoba si? hokejowym laikom oraz 
wysokie jak na nasze warunki wymagania 
sprz?towe. Nie sugerujeie si? przypadkiem tym 
co jest napisane w stopce. Powiem szczerze, 
ze na moim P200MMX z 32RAM i 3Dfx, kilka 
razy niemilo zgrzytn?to.r. No, ale swiat idzie do 
przodu i niestety ma w d... jaki jest obecnie 
standard sprz?towy w Polsce, Zakoncz? to w 
ten sposob: jezeli kochasz hokej, to przed 
ocenq koncowq wstaw jeszcze cyferk? 1. 
Natomiast jezeli nie wiesz co to jest ..spalony 
na niebieskiej", to uznaj, ze'takiego tytulu w 
ogole nie ma. Chociaz dla mnie NHL 99 to 
coolest game on earth, bo ta gra to 
zdumiewajqcy realizm... 

Producent; 
EA SPORTS 

Wymagania: 
PI 66,10RAM.W1N 95/99. 
CM. SVGA, CO*4. Gliect X C 

Dystrytmtur: 
IPS 

Internet: in i py/vrrtw. caspwu.Kim 
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band? (lub przeciwnika) nie ma zadnych 
negatywnych skutkow! Zreszt? co tu mdwic o 
przytarciach, skoro nawet bez przedniego 
..skrzydta" bolid rwie bez problemdw do przodu i - 

Pfijsy: 
- cmaEtaamta 
pffii 

• nlutyilrclgirlaillw 
mm 
Mihusy.:- 

‘iltlllf ED 

wytlcfliafi,,.; sum nie; 
wsfysflD OprDcf olasAw 

Ocena: 

co wi?cej - spokojnie miesci si? w lukach?! 
Nawiasem mowigc, by wpasd w poslizg, nalezy 
naprawd? si? starad; to nie rewelacyjne Grand 
Prix Legend, gdzie zbyt gwaltowne... nie - zbyt 
mato subtelne przyspieszenie na jedynce dawato 
taki poslizg, ze... W przypadku Newman Hass 
zas... ech! 

Nie to jednak jest najgorsze - ostatecznie 
wystarczy przestawic si? z ..rzeczywistych” (choc 
moze nalezaloby napisac: prawdopodobnych] 
symulatorow na wyscigowe zr?cznosciowki i 
bytoby po problemie; ostatecznie nie kazdy lubi 
przez trzy dni uczyd si? skr?cac, ale... No i 
wtasnie: kolejny problem to kompletnie idiotyczne 
zachowanie przeciwnikow. Tu doprawdy ci?zko 
powiedziec cos pozytywnego. Bo i jak, gdy guyz 
jezdz? po wyuczonej linii, pukaj? sami w siebie 
(oczywiscie bez wymiernych skutkow), a co 
najbardziej frustrujgce - nie widz? naszego bolidu?! 
Efekt koncowy? Bezproblemowe zwyci?stwa na 
Superstar, na torze w Vancouver (tor miejski - 
wi?c i ..odpowiednio" niebezpieczny), z liczb? 
okr?zeri ustalon? na 7 i - co najzabawniejsze - po 
starcie z ostatniej pozycji siatki. No, na litosdl... 
.Bez przesady - taka konfiguracja to powinno bye 
zabojstwo! A jest... kompletny brak emoeji. 

Czy w obliczu ujawnionych faktow (lustraeja?) 
moze wi?c dziwic dose niska (jak na par? - 
jakiekolwiek ..automobil" plus wyzej podpisany) 
ocena - 4? Jak inaezej jednak mozna ocenic cos, 
co wprawdzie aspiruje do miana symulatora (w 
dodatku - jak utrzymywane jest na autorskiej 
stronie Newman Haas Racing - niezwykle 
realistycznego i, o ironiol, wymagajgcego), lecz w 
istocie nie jest nie tylko symulatorem, lecz wr?cz 
stab?, mato emocjonujqc? zr?cznosciowk??l 
Zreszt?: tak? ocen? zaproponowal rowniez drugi 
z redakcyjnych symulantdw - niejaki McDrive, 
ktory - co ciekawe - juz po kilku chwilach zmagan 
z NHR prosit pokornie bym pozwolit mu dac sobie 
spokdj! To zas mowi samo za siebie. ■ 

Wymagania; 
p.iaajisMB RAM.WS5, 
CDit'l. JlhHu muiycMa 

Dystrybutor: 
co PROJCKT 

Internet: 

N°. nietrudno jest zgadnqc co tez teraz 
2°stanie poruszone. Jako jednak, ze i tak 
wszyscy juz zd?zyli domyslic si?, jak tez moze 
Prezentowac si? taka ..odkurzona" grafika - nie 
zaniierzam dedawad niczego ponad to, m... 
wi^alem juz... gorsze! Har niespodziankat No, 
^ywidcie widywalem juz rdwniez i lepsze 
J^aiby w pokrewnym aktualnej CART 
^ciston Racing), sle to znozumiale. Zreszt?: to 

niG oprawa wizualna jest w przypadku tego typu 

Newman 
CARTy raz jeszcze. 

I znowuz nieublagane przeznaczenie (w Dsobie 
lUaczelnego) wcisngto mnie w hokplt bolidu 
formuly IndyCar/CART i polecito - znajpc moJa 
niazwyklq zdalnoSP jezdzenia doktadnie na 
krawpdzi szaleAstwa • zdobywaA najwy2sze 
lanry, po czym... oczywidcie spisac swoiste 
pamiplniki przyhlizajp tan akurat epizod mojego 
zycia. Czyli, prnkclej • recenzip.,Jak|i^ zas i 
TAKIM putorytelem sip nie dysfwluje • clqcnie 
ciicpc zakasatem ppkawy (w grudfiiu?!?} jj 
swoiste Wunderwaffe (hej 
Prixwzyclij 
wyscigoi 
jMlyczflPTWPiiej mm Psygnosis ■ gry 
o (nie)wiele fnflwip) m\i Newman Haas 
Racing. 

Gem.ini 

no wlasnie - coz znaezy owo 
zapewne dla wi?kszosci 
enigmatyezne „Newman Haas"? 
Najprosciej - to nazwa jednej ze 
stajni formuty CART, notabene 
trzykrotnego mistrza tej moto- 

dyscypliny (ostatnim razem - w 1993 - dzi?ki 
latwiej zapewne kojarzonemu Nigelowi 
Mansellowi; wczesniejsze dwa czempionaty s? 
zaslug? rodzinki znanych sk?din?d graezom 
Andrettich - ojea: Mario w '84 i syna: Michaela 
w '91...). Nie to jednak jest najistotniejsze. 
Ciekawsze bowiem dla komputerowych 
..scigantow" zaprawionych w bojach toczonych 
na torach pod sztandarami Formula 1 moze bye 
to, ze zasiadaj?c za kierownic? Newman Haas 
Racing poczuj? si? wr?cz jak w domu! Co jednak 
wcale nie znaezy, ze poczuj? si? dobrze... Studio 
33 wprawdzie (to ludzie odpowiedzialni 
bezposrednio za zaistnienie tego, o czym 
mdwimy) poprawito nieco engine FI, 
dostosowujgc go do „klimatu" wyscigow CART, 
jednak... No coz - podobienstwo jest wyraznie 
zauwazalne! Dlaczego zas jest to az tak wazne?! 
Dlatego, ze - niestety - od daty premiery 
..pierwszej cz?sci" zd?zylo uplyn?d juz ponad... 
1.5 roku, co jak dla gier stanowi przeciez bez 
mala epok?! 

Haas Racing 1 

Praducent: 
Sjudlo Sa/Pisyijp&sis 

gier najwazniejsza! 
Niezrozumiate, wi?cej: 
kompletnie niewiarygodne 
jest jednak cos zupelnie 
innego - dlaczego, u licha, 
poprawiono tego, co w 
rzeezy same] stanow 
podstaw? powodzenia (bqdi 
jego braku...) 
SYMULATORdW - jak j 
najdokladniejszego odd^nia 
realidw wydcigAw?* 

me 

A tak^i^rety, lecifrez J 

Swojftdrpggparilfetam 

zdziwienil^kie przezylem 
czytaj?c zdanie t recenzji 
Formula 1, prdra niejakiego 
AtusitO GorO: „ Dlaczego 
przy 200 km/h 
„pod pr?d" 
czolowe zderzenie 
nie powoduje 
zadnych 
konsekweneji?". A 
dlaczego ja o tym 
wspominam? Ano 
- po prostu - w 
dalszym ci?gu 
mamy ten sam 
problem - 
przytarcie si? o 



Recenzje 

Shogo: Mobile 
Wielkie oczy 

Opinie odnosnie czegos bryjgcego sip pod 

nazwami manga czy anime mozna generalnie 

podzielic na tfwie skrajnosci: albo ktos to 

zjawisko nwielbia, albo nienawidzi. Bye moze jest 

jeszcze catkiem pokazna grupa osobnikow, 

htoryro jest po prostu wszystko jedoo, ale u 

znaeznej czpSci z nich wynika to po prostu z 

niewiedzy - jedli ktos z was jest obojptny jak 

najbardzioj swiadomie, to przepraszam, ale tekie 

jestjuz niebezpleczefistwo wszelkich uogdloien. 

Mapisatem zreszlt) Jyc moze’' nie bez powodo - 

z obserwacji najblizszego otoczenia Redekcji 

wynika bowiero niezbicie teza pierwsza, ktArej i 

ja sam nio jestom zreszta zaprzeczeniem. 
McDrive ~~ Wprawdzie do fanatykow w 

zadnym wypadku nie nalez?, 
ale nie b?d? ukrywal, ze 
wol? grafik? wywodzqcq si? 
z kraju kwitnqcej wisni, niz 
podarowanq pnzez dobrego 

wujka Sama. Tym razem jednak, mimo iz gna 
pochodzi od maniakow McDonalda i 
CocaColi, czeka nas par? niespodzianek. 
Zwiastuje je juz zresztq samo pudetko, na 
ktorym oprocz nazwy Shogo pojawiajq 
si? jakies czarne ppkrzaczki". Ktos nie 
przygotowany moze ich zresztq nie 
zauwazyc, ale wytrenowane oko 
zarowno t?piciela skosnookich, 
i zagorzafego ich fana bez 

nowisku, ze sq to po prostu tytuly 
zupelnie rdzne, ale jesli brae pod uwag? 

sposob przedstawienia akcji, to cod w tym 
jednak jest... 

jak 

trudu zgadnie czym one sq w 
rzeczywistosci. CalkowitypafRak moze 
nawet b?dzie w stanie je odezytal afe ilu 
takich jest... U nas nawet Jedi sj? podtial! W 
kazdym razie wynika .-JHP 
z tego, ze wuj Sam 
postanowit 
potajemnie zmienid 
barwy klubowe 
tudziez sam 
zasmakowa! w 
wielkich oczach, 
wielkich robotach, 
wielkiej i 
dopracowanej 
fabule, czy wielce j 
pipknych 
przedstawicielkach 
ptci pipknej o 
ksztaltach w 
pipknosci nie 
majqcych sobie 
rdwnydr... 

konkurewad z 
najlepszvmi 

• symnlalorBiecha IFPP 

w jeriayni 

• slepien zanurzeaia si? 

wiwin m 
* plehtte oiwory 

* PQZOStanie w toawe&c|l 
amme 

■ wyraznie zarysowaoe 

nie wlecejolz Unreal 

Ocena: 

aj? sobie oczywidcie spraw? ze znaezenia tych 
6w, ale fakty sq niestety (na szczpdcie) 
ktemi, Wprawdzie Unreal wyglqda nieco lepiej 

od na Rivie TNT w 1280 na 1024 nie jest to 
takie oczywiste, aezkolwiek w naszyeh 
runkach trudno tu mdwid o okolieznodei 
QdzqcejJ. Quake ma znaeznie lepszq baz? do 
jedynkdw w Sieci, aie jedli chodzi o otoczkp, 

o obydwa tytuly sq po prostu male. Opisanie 
storii postaci, ktore nie sq juz li tylko 
azimrennym Marines czy zapomnianym 
ipirtiem, podanie najwazniejszych wydarzeri z 

llstorii, czy chocby stenogram z przesluchania 
jednej z kluczowych postaci - wszystko to 
tworzy KLIMAT, pisany nie tylko przez duze K, 
ale po prostu caly oddany za pomocq wielkich 
liter. Dobra, ktod moze powiedzied, ze taki 
Unreal czy Kwak takze stawialy przed graezem 
jakied zadanie do wykonania, a przeciez i w 
Shogo czeka nas, jako Sanjuro, misja 
oczyszczajqca. Co w tym przelomowego? Ottiz 
w poprzednich tytulach na tym si? cala tabula 
na dobrq spraw? konezyla, do samych gratulacji 
koricowych robilidmy to sarrio. Natomiast w 
tytule Monolithu jest to jedynie wstpp, po 
ktdrym nastppuje zardwno znane ze szkolnych 
wypracowari rozwinipcie jak i zakotfezenie. 
Zresztq juz pobiezne praejrzenie znajdujqcych si? 
tu gdzied w poblizu historii gfdwnyeh boheterdw 
sugeruje par? mojliwych „spr?S“, zeby cliodby 
wspomnied o ramansschi Sanjuro z obydwome 
cdfkemi Admirals, czy jego mocno njgj&sne 
zeznania po powrocie z pewoej fiiefortunnej 
misjL. Wszystko to otwjera bardzo duze 
mqzJrwodci Msim gmotwania, e mozecie mi 

i 
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2'f'esztq zanurzenie si? w swiat gry 
j[;St o tyle petne (juz od samego 
poczqtku), ze nie udwiadczy si? w 
niej na przyklad typowych 
bnefingow czy wyboru uzbrojenia 
prry pomocy menusdw. Wybieramy 
New Game i stajemy si? po prostu Komandorem 
Saniuro, co oznacza, ze aby dowiedzied si? 
czegos o pierwszej misji, musimy dostac si? o 
wiesnych sifach do pokoju odpraw! Wprawdzie 
na sam jej przebieg wplywu juz nie mamy [no, 
maze paza mozliwosciq zabicia Admirata czy 
zaacakowania chroniqcych go zofnierzy, co na 
dalsze nasze dzieje wptywa bardzo znaczqco, a 
w dodatku na tyle gwaltownie, ze czas, jaki nam 
pozostal, zostanie wypelniony pojedynkami z 
inriyrni zolnierzami UCASF), ale i tak nie majq 
one postaci jakiegod filmiku, bo jedyna zmiana to 
pr&ejscie kamery na widok z trzeciej osoby - 
caiy czas jestesmy wi?c w swiecie gry! Mozna 

Po prawej: 
Grallka rOwnle dolia. |ak 
fabala - mMl w Swlecle 
FPP! 

iCttmm&ndenj Senjuro Makabe po powrocie z misji na Avernus 
itq skrzydlowych Toshiro Makabe, Baku Ogata i Kuna Akkaraju, 

giruonydi, prawdopodobnie martwych: 

GflR Brown: Napisal pan w swoim raporcie, ze zostal pan trafiony, zacytuj?, przez 
..r: .visrygonie pot?zn? brort energetyczn?"*.. 
'ey-. Makabe: Tak jest. 
Cl ■ Brown: A nast?pna rzecz, jakq pan pami?ta, bylo ockni?cie si? w swoim MCA 
It ;, :ym na ziemi z uszkodzonymi systemami wizyjnymi... 
;Cl1 f Makabe: Tak, sluchaj, juz to raz przerabiali$my. 

1J , Grown: To standardowa procedure, Komandorze, Co stalo si? pozniej? 
'CflH Makabe: Jak juz wyjaSnilem, uslyszalem jakieS dziwne Spiewy. 

Grown: Ktrire zidentyfikowal pan jako gtos Komandora Makabe, znaezy si? 
panskiego brata. 
CDH Makabe: To brzmiato jak on, ale nie widzialem zbyt dobrze, wi?c nie bylem 

■Pflflien. 

CUR Grown A pdzniej otworzyl pan ogieri w MCA Komander Akkaraju? 
COR Makabe: Nie ..otworzylem ognia1' w nig. MySlalem, ze to byl MCA typu Assassin, 
U-ityszalem jakieS poruszenie i obrdcilem si?. Musiala lezefi na ziemi prribujqc wstari, 
poniewaz nie widzialem jej glowy, Wyglqdala jak Assassin. 
nnR Brown, Komandorze Makabe, MCA typu Shogo Assassin wyglqda zupelnie 
haezej niz UCA Enforcer. Wydaje si? niemozliwe, by mogt pan oba te typy ze sob? 

pumylid. 
CCR Makabe: Mriwilem juz, ze moje wskafniki byly uszkodzone... 

n Grown I otworzyl pan ogieri bez zastanowienia, bez brania pod uwag? 
konsekweneji? 
CCR Makabe: Tak. 

r! Brown Czy Kamandor Akkaraju odpowiedziala ogniem? 
• UR Makabe: Nie, 

'ft Brown A mimo to kontynuowal pan... 
UR Makabe: Obrricilem si?, zobaezytem,Assassins i otworzylem ogieri. To nie byl... 

G;s wiedzialem, ze to byla ona. ; ' 
• ;n Bpown: Tak pan zeznalU 

COR Makabe: Kochalem jq. Nie them zwyczaju strzelafi do osdb, ktrire sq mi bliskie. 
■R Brown: Parislae podejdcie db tego wywiadu b?dzie zanotowane, Komandorze. 

UR Makabe: Tak to nazywacie? Wywiad? Mi to wyglqda raezej na przesluchanie. 
UR Brown; W kttirym momencie zostal pan zaatakowany przez swego brata? 

CDR Makabe: W momencie, kiedy strzelitem w Kura'?. OSIepil mnie i powalil na ziemi?, 
•UR Brown; Czy powiedzial cokolwiek? 

COR Makabe: Tylko to co tarn Spiewal. Brzmialo to jak gadanie od rzeezy. 
-OR Brown: Co stalo si? priiniej? 
COR'Makabe: Toshiro przymierzal si? do strzalu we mnie, kiedy nadszedl wstrzqs. 
Otworzyla si? ziemia i oni znikn?li, tak po prostu. Wszyscy. 
COR Brawn: Co pan w tym momencie zrobil? 
CDR Mal&be: Stalem na kraricu rozpadliny, zalujqc, ze nie mog? widzieri lepiej 
COR tC’OWfi; Czy zblizenie si? do rozpadliny nie bylo niebezpieczne, biorqc pod uwag? 
stan systemdw optycmych pariskiego MCA? 
CDR Makabe: Nie obchodzilo mnie to. 
CD.R-Bro-wn' Lecz.,. 

CDRiMakabe: Trzy najwazniejsze osoby w moim zyciu... one po prostu odeszly, 
Komandorze. Po prostu odeszly. 

kroczqcych [choc duzo prostszego niz na 
przyktad w MechWarriorze] z chodzeniem na 
piechotk?, Niby, o ile mnie pami?c nie myli, cos 
podobnego juz kiedys si? pojawilo, to jednak 
dotyezylo to tylko walki w otwartym polu. A 
tutaj mamy zarowno rasowego FPP, jak i 
przyjemne walki robotow (wszelkie 
podobienstwo do ksiqzki „Bajki robotow" jest 
czysto przypadkowe). I zeby nie byto 
niedomdwieh, powtdrz? jeszcze raz opini? z 
poczqtku artykulu - wszystko na bardzo 
wysokim poziomie, z grafikq mogqcq stawad do 
pojedynku z najlepszymi. Juz samo takie dwa w 
jednym moze zaciekawic, a w polqczeniu z 
bardzo bogatq warstwq fabularnq zapewnic 
trwate zapisanie si? w historii rozrywki, ale 

ma 

wTerzyc. ze sq one skrz?tnie 
wykorzystywane, przez co jest to 
me tyle zwyczajna strzelanka, co 
raezej komputerowa wersja jakiejs 
kosmieznej sagi, gatunku jakze dla 
jpponskich rysownikow 
pnpularnego. Tyle tylko, ze nie 
Qqraniczamy si? li tylko do jej 
ocjlqdania, ale sami w niej 
uezestniezymy. 

wprawdzie narzekac na fakt, ze nie da si? tu 
niczego dodawac do siebie, ale po pierwsze w 
i!u grach FPP cos takiego istnieje, a po drugie - 
nasz bohater jest na tyle optymalnym 
pofqczeniem beztroski i sluzbistosci, ze 
poprawienie jego dialogow graniczyloby z 
cudem, 
A propos dialogow - 
dobrze, ze w 
przyszlodci nie ma 
sluzby kuchennej czy 
sprzqtania 
sanitariatow, bo 
wtedy musiano by 
dodac brori numer 11 
- polqczenie obieraeza 
do ziemniakdw ze 
szczoteczkq do 
z?bdw... 

preeciez piszemy o walce, I zeby dluzej tego nie 
przeciqgad - walka jest! W stylu, z ktdrego 
Monolith slynie (patrz wiele mdwiqcy juz samym 
swym tytulem Blood), czyli krwawa i 
widowiskowa. Najciekawsze sq zwlaszcza 
pojedynki naszego dziesi?ciometrowego 

Dobra, historia 
historiq, 
dopracowanie 
szczegdfow takze do 
plusdw zaliezyd 
mozna, ale to nie wszystko - jest przeciez 
jeszcze taki maly szczegol, jak sam przebieg 
misji, dost?pne uzbrojenie, przeciwnicy, slowem 
- walka. Nie ma si? na szcz?dcie co martwid na 
zapas - nie dosd, ze trzyma bardzo wysoki 
standard, to jeszcze wnosi do kanonu par? 
milych dodatkdw. Przede wszystkim polqczenie 
w jednym tytule symulatora wielkich maszyn 

pancerza ze zwyklymi ludzikami - alez oni majq w 
sobie... soku pomidorowego! Ale nie tylko ilosci 
krzepnqcego keczupu przemawiajq na korzyde 
Shogo. Argumentem za jest rdwniez 
dopracowanie broni, nie tylko zresztq od strony 
historyezno-opisowej. Po pierwsze sq one 
zrdznicowane, po drugie porzqdnie wyglqdajq, 
po trzecie widad, ze dzialajq, a po czwarte 
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Sanjora Makalie 
Dorastal wraz ze swym bratem Toshiro pod czujnym 
okiem admirata Nathaniels Akkaraju, przyzwyczajany 
od dziecinstwa do armii w akademii. Jeszcze jako 
dzieciak zaprzyjaznil si? z Kura'q, corkq admirata, 
ktore to uczucie przerodzilo si? pozniej w prawdziwy 
romans W pozniejszych latach zostal powszechnie 
powazanym dowodcq UCASF Niestety, zostal 
oskarzony o pDzostawienie na polu walk! trdjki 
swych skrzydlowych: Toshiro, Kura i Baku, ktdrzy 
zostali uznam za zaginionych w akqi, 

prawdopodobnie niezywych. Wplyn?lo to oczywiscie 
na jego nieskazitelny dotpd wizerunek, a co gorsza - 
podlamalo jego wiar? w swoje umiej?tnosci 
Ostatniq deskq ratunku dla jego kariery i wiary jest 
przydzielona wlasnie przez admirala Akkaraju misja 
zabicia Gabriela 

Kalhryn Akkaraju 
Po smierci swojej matki przysi?gla, ze nigdy nie uzyje 
zadnej broni przeciwko innemu czlowiekowi Kiedy 
wszyscy jej bliscy wstqpili do UCASF jako zolnierze, 
postarala si? o pozycj? eksperta od komunikacji na 
pokladzie flagowego okr?tu UCASF, Levaitana, ktdry 
przy okazji byl dowodzony przez jej ojca Jest bardzo 
inteligentna i lojalna, a na swojej robocie zna si? jak 
nikt inny Po tragedii na Cronus, ktorej efektem bylo 
zagini?cie jej siostry, Toshiro i Baku zblizyia si? do 
Sanjuro, a co zacz?lo si? jako wzajemne pocieszanie, 
skonczylo si? na milodci, 

Kura Akfearaja 
W czasie swej kariery w silach bezpieczeristwa 
zyskala sobie slaw? jako wspanialy strzelec, geniusz 
taktyki i czlowiek calkowicie oddany sprawie Bdl po 
smierci matki przezwyci?zyla z takq samq 

determinacjq, jaka charakteryzowala jq w walce. 
Znana wszystkim zlosd na ojca, ktdry byl temu 
winny, wynikala przy tym z jednego prostego faktu - 
sama takie by powierzonego posterunku nie 
opuscila. Po skonczeniu szkoly wojskowej zakochala 
si? w Sanjuro, przyciqgana przez jego beztroskie 
podejscie do zycia rownie mocno, co on jej dqzeniem 
do doskonalosci i poczuciem obowiqzku. 

TashlfO HMt 
Bardziej dotkni?ty stratq rodzicdw Toshiro, brat 
Sanjuro, byl osobnikiem cichym, typem samotnika 
preferujqcego swojg wlasnq wyobraini? nad 
towarzystwo innych Zdawal sobie spraw? z 
popularnosci swego brata, jego pewnodci siebie, ale 
nigdy nie byl o to zazdrosny - az do momentu, gdy 
Sanjuro i Kura si? w sobie zakochali 

HaikJBhison 
Jego zyciowym marzeniem bylo zostac pilotem 
UCASF, ale niestety dziedziczna przypadloSii nie 
pozwolila mu na zaliczenie testtiw fizycznych 
Obecnie wraz ze swojq zonq zajmuje si? obslugq 
stacji nalezqcej do Andra Biomechanics 
moniturujgcej aktywnosd wulkanicznq w 
opuszczonym miescie Avernus Ciqgle jednak marzy 
o szansie zostania bohaterem 

Baku Oiala 
Zawsze byl na koncu stawki, jednak zmienilo si? to 
diametralnie po zaprzyjaznieniu si? z Sanjuro i 
Toshiro w wojskowym sierociricu, gdzie wszyscy 
razem dorastali Podobnie jak Sanjuro, takze i on 
darzyl Kura'? uczuoiem, ale trzymal to w sobie i 
nigdy jej tego nie okazal. 

Ryo Ishikawa 
Spadkopierca pot?znego imperium Shogo Industries, 
jest czlowiekiem sprytnym i niezwykle pomyslowym 
Z jego wyrafinowan? przebieglosciq moze si? rdwnati 
jedynie jego wlasna bezwzgl?dnosc, 

Admiral Nalhanlel Akkaraju 
Smierc jego malzonki byla punktem zwrotnym w jego 
karierze. Poprzez odmow? opuszczenia swego 
posterunku w czasie ataku terrorystdw na baz?, 
gdzie si? znajdowala, ugruntowal swojq reputacj? 
czlowieka stawiajqcego na pierwszym miejscu swoj 
honor, otrzymal takze stopieri Admirala Swoim 
czynem zrazil jednak do siebie jedn? ze swych corek, 
Kura'?, ktora przerzucila calq win? za smierc matki 
na jego barki Jego druga cdrka, Kathryn, stan?la 
jednak w jego obronie, wiedzqc, ze nie mial po 
prostu innego wyjscia Smutek po smierci zony 
zmienil takze jego psychik?: z dumnego ojca i 
szlachetnego oficera, ktorym byl wczesniej, stal si? 
twardym w obejsciu, zimnym sluzbistq scisle 
przestrzegajqcym regulaminu. 

prostu czyste, gtosne, 
klimatyczne i jak 
najbardziej na miejscu, 
wi^c czegoz chciec 
wi?cej? 

Tym oto sposobem 
dotarlismy do konca tego 
wielgasnego dzieta. 
pozwol? wi?c na par? 
refleksji, moim zdaniem 
niezb?dnych jako 
uzasadnienie oceny - jesli 
ktos dotrwal az do tego 
mementu, to i 
przetrzyma juz wszystko, 
Igcznie z moimi dalszymi 

U gory: 
Jeill lakmawygW 
manga lojala kocham!:) 

wypocinami, a jesli ktos odpadt, to jest mu w 
koncu i tak wszystko jedno. Ostatnimi czasy 
zauwazyd mozna triumfalny pochod wszystkiego 
co japonskie. Wydaje si? to jeszcze normalne w 
przypadku takiego Final Fantasy, ktore jest w 
koncu tytulem wywodzqcym si? z tamtejszego 
kraju, ale jesli po tego rodzaju srodki si?gajq 
Amerykanie, to jest to juz nieco dziwne... Ale 
przy tym jak najbardziej pozytywne, gdyz dbatodc 
o szczegoly, obowigzkowy rys historyezny, 
dokladnie zdefiniowane postacie - wszystko to 
jest przeciez tym, co tygrysy lubiq najbardziej. 
Niby nie wszystkim wielkie oezy muszq 
odpowiadac, ale w koncu kto powiedzial, ze nie 
mozna tego wszystkiego umiescic w bardziej 

dysponujq odpowiednio 
odjazdowymi efektami 
dzialania. Wybuchow jest 
furset, sq odpowiednio 
wystrzalowe i realistycznie 
wyglqdajqce. Moim 
skromnym zdaniem te 
zaserwowane w Unrealu 
wyglqdajq przy nich co 
najwyzej biednie... Zresztq 
nawet Quake wychodzi z 
bezpodredniego 
pordwnania, o ile mnie 
pami?c nie zawodzi, jakod 
tak na tarezy. Uczba 
efektdw czqsteczkowych po 
prostu powala! Nawet 
standardowa wizytowka 
Nierealnego, czyli niebo, tu 
nie wyglgda gorzej, takze zrobiono je z 
paru warstw, a rreszta rozwiqzad 
wcale gorsza nie jest! No i podobnie 
jak w Unrealu nie ma problemow z 
otwartymi przestrzeniami... 

Rdwnie odjazdowe sg bodzee 
atakujgce uszy. Niby te spiewane nie 
kazdemu muszq si? podobad, a na 
zagorzalych przeciwnikow wszystkiego 
co japonskie poczqtkowy utwor 
towarzyszqcy intro ttypowo dla 
animaeji uprawianej przez potomkow 
samurajow wykonywany przez slodko 
brzmiqcq przedstawicielk? plci pi?knej) 
podziaia pewnie 
gorzej niz czerwona 
plachta na byka, ale 
dla pozostalych - 
istny odjazd! 
Zwlaszcza w 
polqczeniu z 
pokazem mozliwosci 
engine'u/Jedyna 
tych slodkosci 
wada, to 
niemoznosc ich 
posluchania bez 
pomocy 
komputera... 0 
odglosach strzalow, 
wybuchow, jakosci 
mowy rozpisywac 
si? nie b?d? - sq po 

iteriyaa 



Jeszcze tylko kwestia oceny - bo choc 
uzasadnienie juz jest, to wciqz si? jeszcze 
waham mi?dzy dziewiqtkq a dziesiqtk?. Sama 
oprawa predysponuje li ..tylko" do dziewiqtki, 
ale tabula... Tylko czy fakt, ze mamy do 
czynienia z grq (umownie] FPP, ktorej tabula 
wystarczylaby na par? przygodowek, jest 
wystarczajgcym powodem do przyznania 
drugiej w historii CD Action dziesiqtki? Coz, 
najlepiej byloby oceny nie stawiac, ale ze do tej 
pory stalo si? tak jedynie w przypadku 
Creatures 2, wi?c wystawic jednak trzeba. 
Dlatego tez, biorqc na siebie (nie zeby nie bylo 
to konsultowane z innymi, ale to w koncu moj 
artykuf] cal? odpowiedzialnosc, oznajmiam 
wszem i wobec, ze jednak przy dziewiqtce 
pozostan? - gdyby byly plusy i minusy, to 
pewnie zdecydowalbym si? na dziesiqtk? z 
minusem, ale ze ich nie ma, to jest niestety 

tylko dziewigtka. Decyzja to tylez ci?zka, co 
jednak uzasadniona - w koncu rozbudowane 
fabuty juz byly, a poza tym dla znacznej cz?sci 
graczy styl anime jest niestety nie do 
przelkni?cia... No i przed recenzenckim 
monitorem nie zebrala si? az taka grupka 
widzow, co w przypadku Unreala, co w koncu 
tez jakims wskaznikiem jest. 

PS: Dla fanow wisni ocena na 10 jest 
oczywiscie w pelni uzasadniona!!! ■ 

Wymagama: 
Win95/98,PI 66. 32mbram, 
kafta 3dfxlub Direct3D 

Internet: h-Up:/Avww.lilh,c 

Producent: 
Monolilli Pmductm ns 

Dyetrybutor: 
TopWate 
tel. (0120212 

El 

U gory: 
Ziikulwera laden wrtg 
BlesIrasiHy. 

Anoacban OidBB Arivaflceil Series 7 
Dopracowany w kazdym calu kawalek dmiercionodnego 
zelastwa, stanowi perfekcyjne polqczenie szybkodci i 
pancerza, dzi?ki czemu dobry pilot siedzqcy za jego 
plecami moze sobie poradzic praktycznie z kazdym 
napotkanym przeciwnikiem. Bardzo szybki w formie 
pojazdu, w kazdym razie szybszy niz Enforcer, ale zostalo 
to niestety okupione mniejszq zwrotnodciq. 

UCA Enforcer Mark VII 
Drugi z modeli uniwersalnych, dysponujqcy jednakze 
mocniejszym pancerzem. Inzynierom udalo si? przy tym 
zachowac dodc duzq manewrowosc i szybkosc. Dobry 
wybor dla osobnikow pragnqcych miec sucho i pewnie w 
kazdej sytuacji, nawet w tych trudniejszych dniach. 

Shogo Akuma series 12 
Tym razem cos dla szybkobiegaczy: model lekki, szybki i 
dysponujqcy wspanialq manewrowoscig, idealny we 
wszystkich sytuacjach, gdzie skryte podejscie i szybkie 
odejscie sg wazniejsze niz czysta wytrzymalosc. Idealny 
wybor dla osobnikow preferujqcych walk? podjazdowq 
nad wpadanie w sam srodek zawieruchy, albo wyslanych 

na zwiad, 

Andra 29 Predator 
Odpowiedz na pytanie co zrobic w szczegolnie ci?zkie 
dni. Pot?zny pancerz pofqczony z odpowiednim 
wyglqdem wplywa na wrogow rdwnie skutecznie co 
wiqzka rakiet. Niestety - cos za cos, wi?c na zbytniq 
szybkosc nie ma co liczyc, ale kto by w czyms takim 

chcial uciekac? 

standardowej 
dla typowego 
przedstawiciela 
zachodniej 
cywilizacji? 
Przeciez nie 
kazdego 
rajcuje tylko 
bezsensowna 
rzez dla samej 
rzezi, a nic 
tak nie wplywa na ch?^'do grania, jak wciqgajqca 
tabula. To ona jest przeciez najwi?kszym atutem 
Shogo, mimo iz oprawa wcale innym tytulom nie 
ust?puje. Jest to zreszt? o tyle dziwne, ze to 
dopiero drugie podejscie Monolithu do FPR a 
przeciez wczeSniejszy Blood wcale w tym wzgl?dzie 
nie szokowal... Ale jak widad, nie tylko Id zna si? na 
3D, nie tylko Epic zna si? na niebie. 

Kawamari A74 
Pistolet znany ze swojej niwawodfiodti i prostoty. Amunicja, ktorej „uzywa", zostala opracowana 
specjalnie w celu wyetirnirvoMBnikl zaci?6 broni i posiada wystarczajqcg sil? przebicia by stanowic 
zagrozenie dla lekko apanccrzonycii ccldw. 
Amunicja: 10 mm AP 
Sposdb podawania: wymienny magazynek na 10 naboi 
Waga: 1,13 kg 
Dlugosc: 216 mm 

VDllner GA-14 
Strzelba strzelajqca zaawansowanymi technologicznie nabojami srutowymi, zapewniajqcymi duzq 
celnosd przy dzialaniach na bliskich odleglosciach. Pierwotnie przeznaczona jako wsparcie dla malych 
grup majqcych powstrzymywac ataki duzo wi?kszych sil wroga. 
Amunicja: nabdj srutowy 
Sposob podawania: wewn?trzny magazynek rurowy na 7 naboi 
Waga: 4,2 kg 
Dlugodd: 930 mm w stanie rozlozonym, 710mm zlozona 

Aegis ATA4 
Prosta, lekka i niewielkich rozmiarow brori szturmowa, co dzi?ki wykonaniu w ukladzie bullpup nie 
zostalo jednak osiqgni?te kosztem obnizenia celnosci. Dzi?ki zamontowanemu granatnikowi stanowi 
takze bardzo dobre narz?dzie wsparcia. „Uzywa" nabojow typu 4.73 AP ze stopowym rdzeniem 
oferujqcych dobrq penetracj?, granatow implDzyjnych podwojnego przeznaczenia (HEDP) oraz 
granatdw flash-bang typu K12 „Wump" z zapalnikiem czasowym. 
Amunicja: 4.73 mm AP, granaty implozyjne HEDR granaty ogluszajqce K12 „Wump" 
Sposdb podawania: wymienny magazynek na 30 nabojow 
Waga: 4.52 kg 
Dlugodd: 785 mm 

Skalla Ams M25 
Strzela przy otwartej iglicy, co pozwala na bardzo skuteczne jej chlodzenie, ale odbija si? na 
niewielkiej celnodci Mima to, dzi?ki bardzo duzej szybkostrzelnosci, niewielkim wymiaroin i malej 
masie, niwelujqcym tg wad?, uzywana jest bardzo cz?sto 
Amunicja: 9mm AP 
Sposdb podawania: wymienny magazynek na 30 nabojow 
Waga: 2,92 kg 
Dlugodc: 548 mm 

Wybrane uzbnojenie MCA 

wias-ib 
Lqczy wysokq szybkostrzelnodc z ladunkami pulsacyjnymi klasy K10, stanowigc efektywne uzbrojenie 
m wszelkich operacjach w terenie zabudowanym. 
Amunicja: jadunM pulsacyjne klasy K10 
Sposdb podawamr frddla enarp wystarczajqce na 30 strzaldw 
Waga: 272kg 
Clugodfi: 4,5 in 

Mint M-7S 
Strieto skupiowj matern zopewniajqca wysokq celnoSd i zdolnodd penetracyjng 
WykOrzysjtywiHa gldwrile jEko brurt przecM celom [lutsrzfi upancerzonym, 
Arnunicja: laduiiki materii Maty RS 
Sposdb podawania: metalowy pas na 30 ladunkow 
Wap: 312 kg 
Diugdt: 2.7 m 

latfenarns MOD-4 
Wyrzutnia rakiet, strzelaj^ca salwami zapewniajgcymi duze nat?zenie ognia na wszystkich 
dystansach. 
Amunicja: 181 kilowe pociski wieloglowicowe 
Sposdb podawania: wewn?trzny 
Waga: 1250 kg 
Dlugodd: 4,2 m 

HT-1D1 
Zaawansowany przeno^ny system artyleryjski. 
Amunicja: naboje kalibru 105 mm 
Sposdb podawania: wymienny magazynek na 30 pociskow 
Waga: 760 kg 
Dlugodd: 5,1 m 

a bron osobista 



Recenzje 

CZARNY IWAN 

r Microsoft 
| Faiant po angielsku 

Baseball nie nalezy do dyscyplin szenko 
rozpowszechnionych w naszym kriju, ckyba ze 

we2m[emy pod uwagp tacoMw izywajocych kijdw 
baseballowych w coin oozolooMi ooib 
postronnych. Mima wszyslki oheenlo w Polsce 
uprowio olp baseball w 41 blnbaeb sportowych. 
Trenuje tp dyscypline 1032 zawolniktw, w tym 
212 seniarbw, 200 jiniordw (do lot 10), 220 
kodctdw (do lot 15) i 400 nlodzlkdw (do lot 
12). W sumfe znajduje sip u oos 14 specjahiycb 
boisk baseballowych, a iprowolooio sfdziowskie 
poslada 30 osdb. Co prowdir Jak na 40 
millonowe panstwoliczby le ole krzaip zbyt 
dumnio, ole I tak zapowoe wioli Czytolnikfiw 
bpdzie zdziwlonych, ze c«S takiegi na 

slapopolsklej zlooii Piastiw w oglle alp 
Zfldooiowllo. 

3D 

Cociekawe, historia baseballu w 
naszei ojczyinse wcale nie jest uboga 
i krdtka. Juz w 1321 pojawity si? 
pienwsze kluby sportowe. W roku 
1960 powstal Polski Zwiqzek Pilki 
Pal an to we) i Base ba I lu. Organizacja 
ta zarejastrowafa si? w Europejskiej 

Federacji Baseballu jako osma Cnie liczqc Tunezji] 
Europejska Federacja Narodowa. Obecnie w 
Polsce odbywajq si? turnieje baseballowe o 
randze europejskiej tnp. Mistrzostw Europy w 
1996 r.]. Nasz kraj odwiedzila nawet glowa 
tego sportu, czyli Prezes Swiatowej i 
Europejskiej Federacji Baseballu, pan Aldo 
Notari. Jako ciekawostk? dodam tylko, ze w 
Kutnie wybudowano wielkim naktadem sii i 
drodkow Swiatowej rangi obiekt do gry w 
baseball, Wychodzi wi?c na to, ze mimo 
niewielkiego zainteresowania mfodziezy, baseball 
zyje w Polsce i ma si? na mi do Ira Jezsli kto£ 
po tej niea "w 
sprbbowanii^SWS 
ku temu gwfetft? okazje, Gtaja si? toowiem, ze 
Microsoft w pakiecie gfer $p 
oststnio 

ktdi1® mitsi 

jej gr? w baseball 
lego zm± Pmlmaz gra, 
bar znajornoScI 
st powaznie utmdnfcmo, 
.TajwezMjsH? wisdomodci, 

knidy nowy fen 

stanowi wpisany w gtdwnym narozniku boiska 
kwadrat. Jego narozniki, oznaczone specjalnymi 
poduszkami (najcz?Sciej wykonanymi z gqbki), 
wyznaczajq istotne punkty boiska. Gltiwny 
naroznik u zbiegu linii bocznych boiska nosi 
nazw? „mety domowej" (home base), a 
nast?pne, liczqc w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazdwek zegara, to mety: pierwsza, 
druga i trzecia. Linie tqczqce bazy (rownolegle 
do bokdw kwadratu) sq liniami metowymi. Mniej 
wi?cej w srodku kwadratu znajduje si? meta 
miotacza. Bezpodrednio do pola wewn?trznego 
przylega zapole ograniczone przedluzonymi 
liniami bocznymi i na fuku linia Home-Run. 
Wszystkie mety znajdujq si? na jednym 
poziomie, jedynie stanowisko umieszczone jest 
na wzniesieniu kilkanaScie centymetrow powyzej 
poziomu boiska. 

PAtKA 
Moze byd drewniana lub metalowa. Ma ksztalt 
walca szerszego z jednego korica o maksymalnej 
srednicy 6,8 cm i maksymalnej dtugodci 106 
cm. Prawdziwa baseballowa palka sluzy jedynie 
do odbijania nizej opisanej pilki. 

PIIKA 
Jest to kula o obwodzie ok. 23 cm i wadze 140 
-150 gramtiw. Jej Srodek wykonany jest z 
korka lub gumy i pokryty wieloma warstwami 
specjalnej roznokolorowej prz?dzy. Catosd 
okrywajq zaszyte za pomocq 216 szwdw dwa 
kawalki biatej skdry bawolej. 

W grze po przeciwnych stronach biorq udzial 
dwa zespofy w dziewi?cioosobowych sktadach. 
W zaleznodci od tego czy dana druzyna jest 
stronq atakujqcq czy broniqcq. jej zawodnicy 
grajq w dwdch rdznycb ustawieniech, 
Zawodnicy druzyny broniqcej wyst?pujq na 
na$t?pujqcych pozycjach; gracze polowi - lepocz 
(na bazie domowej), miotecz (na bazie 
miotacza), pierwazobazowy, drugobazowy, 
trzeciobazowy. fqcznik; gracze zspolowi - 
prawozapolowy, drodkowozapolowy oraz 
iewozapofowy. W druzynie atakujqcej ns 
poczqtku gra pate oraz biegacze. 
Maksymalnie ne boisku maze byd czterech 
grsczy druzyny atakujqcej. 

Boisko do gry ma ksztalt dwiertki kola o nieco 
spfaszczonym fuku. Dzieli si? na pole 
wewn?trzne i zapole. Wewn?trzne pole gry 

ZAWODNICY 

Paikarz 

{ Paikarz zajmuje 
lomwsji Pp 
nm pafkarz steje 

vjyeliminoweny 

lub gdy odbrta 
a pi’iez 

ezpo^rodnio z 
Pnsi. nrego pi 
ktdregokolwiek z 
powietrza, 
Zawodnicy druzyny aWujqce) wjrhujq 
stanowisko palkorza zgndnie i ustalonq 
WfseSfripJ i obowiizujqcq cafy meez kolejnoficiq, 

mm 
BEogaezem jest awodnik, ktdry po odbiciu pilki i 
odrzuceniu polki rorpnczyna bfeg do pferwszef 
mety. Gdy piika jest w grze, hiegacz moze 
zdobywad kolejne mety az do zamkniqcia pelnego 
obiegu pola wewn?trznego, za cp jego druzyna 
otrzymuje punkt, W pewnych okoliczno&mh 
biegacz moze otrzymad met? „za dormo^. 
Zawodnik ten moze by£ wyellminowany z gry. 
Obrortcy nie mogq go jednak wyautowad w 

Baseball 

ilumcr 12/aa 



sytuscji, gdy dowoEn? cz?£ct? ciats dotyka 
poduszki mety. Biegacz mi?dzy metami musi 
porusbo si? w specjelnie wyznaczonym do tego 
korytarzyku o szerokosci ok. 90 cm i kezdej 
strony linii Iqczqcej mety. 

Miolacz 
Zawodnik obrony, ktory wykonuje narzuty w 
kierunku mety domowej i swojego partners z 
druzyny - tapacza. Miotacz zajmuje stanowisko 
przy mecie miotacza, ktorej musi dotykac 
przynajmniej jedn? stop?. Stojqc przodem do 
mety domowej, musi wykonac narzut w jej 
kierunku, gdy stoi natomiast do niej bokiem 
maze wykonac rowniez rzut w kierunku mety 
pierwszej lub trzeciej, Nieprawidtowe wykonanie 
przez miotacza narzutu karane jest przyznanie 
wszystkim biegaczom kolejnej mety „za darmo". 
Miotaczowi przed kazd? zmian? przysiuguje 
prawo do wykonania kilku probnych narzutow 
(maksymalnie 8). 

ypacz 
Zawodnik obrony zajmujqcy pozycj? w glownym 
narozniku boiska [przy mecie domowej) 
wylapujqcy narzucane przez miotacza pilki. 

FHZEBIE6 GRY 
I 

Mecz ski ad a si? z 9 c,z?sci zwanych zmianami i 
nie jest ograniczony czasem. W kazdej zmianie 
dr uzyny na przemian s? w formacji ataku i 
obrony. Punkty zdobywac mozna jedynie grajqc 
w ataku. Mecz rozpoczyna miotacz - zawodnik 
obrony, narzucajqc pilk? do tapacza, swojego 
partners z obrony. W bezposrednim sqsiedztwie 
ianacza zajmuje pozycj? palkarz - zawodnik 
druzyny atakujqcej. Jego zadaniem jest odbic 
narzucanq przez miotacza pilk?, co daje mu 
p: awo do podj?cia proby obiegni?cia 
wewn?trznego pola gry. Za wykonanie przez 
niego pelnego obiegu jego druzyna otrzymuje 
punkt. W osi?gni?ciu tego celu napastnikom 
przeszkadzajq zawodnicy obrony, ktorzy dqz? do 
r.. eliminowania z gry - wyautowania - 
atakujqcych graczy. Autowac mozna na cztery 
prdstawowe sposoby: 

v.'yejiminpwanie z gry patkarza po trzeciej | 
r [..audanej^BiiTSBBicia].przez,niegoilob^ze 

nf*rzuconej pilki. Miotacz ma prawo do trzech 

celnycb narzutdw; czwarty spowocfuje 
pi pateowi piemszej mety Nza 

rm\ 

4 Aut na pierwszej meoje 
r • odbfciu pilki palkarz steje si? bfegaczem i 
Lf.; dbuje dobieo do pierwszej mety zsnim dotrze 

m pdano do obroitey pierwszpmetawega 
% Jezeli pi|ke zpjdzie si? w posiadani^ 

wtey fflmm m biegscz do tknie pierwszej 
biepcz zostBjB wyeutowany, 

ul; z powietrzs 
s. jest wyautowsny. gdy odbitq przez niego 

\ zlapie tetirykolwiefc i obrertetiw, nia 

Aut mi?dzy metaroi 
iwodrcik formacji ataku jest bezptBczny trim 
mm go wyautowod)’ iedynie wtedy/g2y 

iowSfng cz?1tr? cfata dotyks podu szki mety. 
Gdy opuszcza met?, podejmujqc prob? zdobycia 
kolejnej, b?d?cy w posiadaniu pilki obrohca 
dotykajqc go, eliminuje go z gry. 

Atakujqcy zawodnik po zdobyciu mety moze 
poprzestac na tym lub podjqd na wtasne ryzyko 
prob? zdobycia kolejnej mety. Jezeli druzyna 

W Baseball 3D dost?pnych jest 30 druzyn ML8h 
30 ballparks oraz 800 graczy posiadejgcych 
oficjalnq licencj? Major League Baseball i 
ML8PA, Kazda z posted ma wlssn? tabelk?, 
gdzie umieszczono oprdcz zdjgcia zawodnika. 
takze statystyk? jego wynikdw. W grze 
dost?pna s? rdwniez opcje managerskie, 
mozemy zmieniad sklad druzyn, rozsta wienie 
zawodnlkdw, istnieje mozliwosc sprzedazy i 
transferu graczy, Grafika oparta na engine 3D 
wymaga bezwzglgdnie akceleratora graficznego. 
W zamian dostajemy m.in. 1000 polygonow na 
kazdego z zawodnikow, ponad 20 tys. klatek 

autentycznych motioncapture'owanych ruchbw 
oraz automatyczny system kamer, ktory dzi?ki 
oparciu na mocnym algorytmie 

matematycznym, samodzielnie wyszukuje 
najlepsze uj?cie dla odbiorcy. Animacje s? 
naprawd? dobre. Kiedy zawodnik podnosi palk?, 
kilkakrotnie przymierza si? do pilki (moze nawet 
sobie splunqc uczciwie), emocje naprawd? 
pobudzaj? do zabawy. Jednoczesnie 
obserwujemy miotacza, ktory drapie si? po 
glowie i w charakterystyczny sposob przymierza 
si? do rzutu. W kazdym razie zarowno grafika 
postaci, jak i scenerie nie pozostawiaj? wiele do 
zyczenia. Warto rowniez dodac, ze kazdy z 
zawodnikow posiada swoj? oryginaln? twarz! 0 
co tutaj chodzi?! Wyobrazcie sobie, ze 
wszystkim graczom przydano ich wlasne 
twarze, a nie jak to bylo do tej pory w zwyczaju, 
iz cata druzyna miala buziuchn? jednego 
czlowieka (wystarczy spojrzec na jakqkolwiek 
gr? pitkarsk?). Mi?dzy nami mowiqc, sprawiaio 
to wrazenie, ze goscie mieli jedn? mam? albo 

ktos ich sklonowal. 

otecSW wysutiije z gry trzech napastnikow, 
sama uzysku[e prawo do gry w ataku, d tym 
samym zdobywenia punktdw, n|St?pr Liowiem 
wtady zamiana rot Gotychczasowi ahrortcy 
b?d? atakowad, a bronic si? b?dzie druzyna, 

I k|5ra po trzech autach utracila prawo do gry w 
ataku, Macz koriczy si? po dziewi?tilO zmianach, 
pod warunkiem jednak. ze me uzyskano remisu. 

Jefill Wystqpi taki przypadek, mecz zostaje 
wydluzony u iedn? lub wi?cej zmian az do 
uzyskania przez jedn? z druzyn przewagi. 

Jbk widac, gra nie jest taka skomplikowana, jak 
by si? na pierwszy rzut oka moglo wydawac. 
Mimo wszystko poznanie wszelkich jej niuansdw 
wymaga pewnego wysilku. W pliku pomocy 
zamieszczonym na kompakcie rdwniez 
znajdziecie odrobin? informacji, dodatkowo na 
pudelku oryginalnej wersji Baseball 3D 
umieszczono kilka adresdw, pod ktorymi 

b?dziecie mogli dowiedziec si? wielu 
interesujqcych rzeczy dotyczqcych gry, 
zawodnikow, organizacji sportowych itp. 

Dodam jeszcze, ze Baseball 3D jest 
optymalizowany pod MMX, AGP oraz 
technology AMD K6. Gra z Microsoftu jest 
rowniez pierwsz? tego typu, ktora obsluguje 
joystick z force feedback, czyli po naszemu 
mowi?c - ze sprz?zeniem zwrotnym. W jaki 
sposob dziat to cudo w grze? Cata zabawa 
polega na rozgrywaniu z pozycji miotacza lub 
palkarza. Jezeli wybierzecie patkarza, 
rzeczywiscie poczujecie jak pilka uderza w kij! 
Wrazenie jest niesamowite! Maj?c pewn? 
praktyk?, mozna nawet na tej podstawie ocenic, 

czy uderzenie bylo udane! 

kome 
Plusy: 

■ udjiMtoe 
lawDdaikdw 

-“iriHitfdffe" imut 

Eid^wfekowfeale 

Minusy: 

•neornlilenn 
JiQiFllDiiratin grv 

• koafccinoie 
faijslalowNS 30U 

Ocens: 

W Baseball 3D dost?pne sq trzy klasyczne 
rodzaje rozgrywek. Mimo ze gra jest dose 
statyezna i nie obfituje we wrazenia, ktorych 
dostarczalby np. konkretny symulator pitkarski, 

)Bwa jest przednia. Przede wszystkim 
tego* -zevprogram jest zrobiony naprawd? 
prze, zarowno od strony technicznej, jak i 

30 sposobu gry na komputerze. 
opracowano takze profesjonalne 

'me lektordw (zawodowych 
„zapowiadaezy’J) i tlo dzwi?kowe (sluchac np. 
jak facet na trybunach zachwala tanie 
orzeszkil), Chyba koronnym argumentem 
przemawiajqcym za t? gr? jest to, ze facet, 
ktory nie ma bladego poj?cia 0 baseballu (to 0 

mnie) gral w niq przez kilka dni z prawdziw? 
przyjemnosciq... No comments! ■ 

j Producent: 
Microsoft 

Wymagania: 
■ pi 33 Win 95 32 MB RAM 3Dlx 

|. 

Internets hiipy/vmwMcfi 

Mldri^ltPbfsia. ~ 

y ] 
as(iU.cctnV^m&£/sporiWba^b3ii/' 
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BUGGY 
Zwsniowane 

Buggy. Co to zo tteszn nazwa i do czego ona 
moze pasowafi? Hmoioi... moze zabawimy oig w 
kookors audiolele? Do wygronio dwutygodniowy 
pobyt oo Hawajach w loworzystwie Lory Croft. 
Oto pytooie konkursowe: czy Boggy to o) nowy 
wysokooktanowy proszek do pieczeoia, czy tez 
b) uowo xywka Mac Abry, a moze c) nowy 
gatuuek piwa bezalkoholowego produkowaoy 
w piwoicach dooiu Naczelnego? 

ELD Prawidtowa odpowiedz brzmi: zadne z 
powyzszych. W zwiqzku z 
niestwierdzeniem prawidlowej 
odpowiedzi w konkursie audiotele, 
nagroda glowna przechodzi w r?ce 
piszqcego te sfowa. No, chyba teraz 

nalezy si? wytfumaczenie, co to takiego jest to 
Buggy. Zatem krotko mowiqc: Buggy s? to 
totalnie zakr?cone wyscigi zdalnie sterowanych 
samochodzikow. Tak najtrafniej mozna 
scharakteryzowac nowq gierk? spod znaku 
Gremlina. Grac w niq mozna w pojedynk?, we 
dwojk? na jednym komputerze albo we czterech 
w Internecie. Do naszej dyspozycji oddano 
szesnascie roznych samochodzikow sterowanych 
przez radio. Tego jeszcze chyba nie byto, wi?c 
sam pomys! zastuguje na sfowa uznania, a w 
dodatku mito si? jeidzi takim czymS i antenk? u 

Ittfc tez. nia moze w takim przypadku 
utorom, ze nasze samochodziki 

Ivujq si? ruezhytzgodnie z zasadami 
Wa Si? pdjazdd^kalpwyQh ani tez, ze 

t sqzak^one ja^Wa'njg rogj 

Nasze pojezdy ^.v^pjaprzerl 

"_If1 

*' tjpte p r# . 
go zpadzenia. 

holme 

Qczywtecie chodzi o to, 
prejjecbad lini? mety, a kiedy to 
otrzyniujemy w$t?p do naMnyffi* pozio^v ft 
npwych autekl, Nie jes^BWne, bo newer 
takiemu ym)8iiowanejP!5j|AtkOWt wydcigdw 
jak ja. udewato si? ze ■mwszym 
razem, Go, pravvtia dfwe nw^jfcznie 
j es| cafe m ntiscwo prz eazOBka] e wpra ktyce 
iHTiijastoje-mc ‘0%jibx> tycaWna 

Oprocz przes^OCI TrfBpOjq si^ rdwnie^kblC 
bramki z power up'a mi. Niektdre dodajq nam 
speeds, a inne kilka roznych sztuczek. Na 
przyklad nasz samochodzik moze si? zmienid w 
pewnym momencie w helikopter. Za to duzym 
utrudnieniem w zmaganiach jest sterowanie, bo 
nasze autko zachowuje si? jak pijany jezozwierz 
na lodowisku. No, ale skoro to jest samochodzik- 
zabawka, to trudno wymagac, aby poruszal si? 
normalnie. Mi?dzy nami mowiqc, po prostu nie 
da si? nauczyd do korica tym jezdzic. Cz?sto 
g?sto autko zachowuje si? w taki sposob, ze nie 

swoich sif col? czy fantq, ale raczej napojami 
nieco innego typu. Mog? chyba nawet 
zaryzykowac stwierdzenie, ze i dla grajpcego w 
Buggy, w stanie lekkiego ..uduchowienia”, 
czlowieka, gra zyskiwalaby dwa oczka wi?cej. 
Wszystko tutaj ma taki halucynogenny wyglqd... 
Na trasach mozna zobaczyc ogromniaste 
truskawki, muchomory, butelki, motyle etc. 
Kolory takze s? zdecydowanie „ciekawe" i daj? 
ostro po oczach. Po przejechaniu dwdch, trzech 
tras trzeba dac odpoczqc oczom od monitora, bo 
ten kolorowy sadyzm zaczyna bye dla nich zbyt 
brutalny. W sumie jednak grafika jest dose 
przeci?tna i szczerze mdwiqc rozczarowuje. 
Autorzy mogli bardziej si? postarac i zrobic cos 
lepszego... 

Serdecznie odradzam giercowanie w Buggy tym 
graezom, ktorzy nie posiadaj? 3Dfx. Raz z 
ciekawosci odpalitem wersj? ..nieakcelerowan?" i 
powiedzmy, ze wolalbym hodowac w wannie 
Aliena niz kolejny raz narazic si? na taki 
zmasowany atak pikseli. Trudnosci z odbiorem 
wizualnym Buggy wynagradzaj? nam efekty 
dzwi?kowe oraz muzyka. Po prostu muzyezka 
pasuje idealnie do poszczegolnych torow i jest 
tak samo jak one zroznicowana. Jeszcze lepsze 
sq efekty dzwi?kowe. Na przyklad nad morzem 
slychac mewy, a w miescie wycie policyjnych 
syren. Musz? przyznac, ze w polqczeniu z 
muzyk? tworzy bardzo dobr? klim? do zabawy. 

Co mozna jeszcze napisac o Buggy w 
podsumowaniu? Buggy mozna krociutko okreslic 
jako dobry pomysl z przeci?tnym wykonaniem 
gnafieznym i cool dzwi?kowym, Ta gra powinna 
cieszyc si? powodzeniem (i to zasfuzonym) 

idzie w zaden sposob tego przewidziec, 
Denerwujqce w wydefeu jM to, ze nie mozna za 
zadne skarby skrdcid sobiedrogi. Czasami wr?cz 
si? prosi, aby odbidw bok-pteed naiblizszym 
muchomorem i wyprzedzK prBIwnikdw, a tu 
tymezesem nici z btecka. slczegdlnie cos takiego 
przydafobysi? przy grze we dwoch na jednym 
bfaszaku. Mlmo kilku burakow gra si? jednak nad 
wyraz dobrze i mozna poswi?cic 
Buggy kilka godzin. 

Qbserwujqc grafik? Buggy, 
’-'□dniostem nieodparte 
wrazenie, iz autorzy 
tworzpc t? gierk? nie 
podtrzymywali 

wsrod mtodszych graezy. Szkoda 
tylko, iz jest' ona wlasnie za prosta 

dla starszyeh odbiorcow... a 
moze to i lepiej? Musz? 
powiedziec, ze czas sp?dzony 
z Buggy byl znakomicie 
relaksujqcy i od czasu do 

czasu na pewno jeszcze w 
niq zagram. No, a poki 

co pakuj? si? na te 
3R| Hawaje.. 

•Q-AWff' Producenl: 
GremUn IntoGitvEi 

Wymagania: 

PI 66,1 GRAM, WJN®,CDxZ 

intGrnGl: http://www.grem 

DyEtrybutor: 
Opllmus $A 
tal (018) mm2 

(iri.com 



Najnowszci brori b?dqcci no wyposazeniu Marynarki Stanoui 
Zjednoczonych - ui cikcji. 

Ulejdz do kabiny samolotu F/R-18C Super Hornet - najnouiszego mysliwca 
uderzeniowego. Jcik tylko b?dziesz gotowy do stortu z pokfadu lotniskowca US 
Navy, wez ui suioje r^ce uiszystkic systemy nawigacyjne i bojouie tej 
doskonatej maszyny. 

Samolot z szeroko otwartq przepustnkq zostaje wyrzucony w niebo 
potting stlcj katopulty, Doswiadcz niesamouiitych cmocji, jakic tourarzyszq 
ekstremalnym przyspieszcniom podczos stortu samolotu z pokfadu lotniskouica 
i fotoiui z prpdkostiq 1 Macho, by uu koncu osiqgnqc zamfenony cel, 

Zdarzyc sip moie# ze mcprzyjacictski pocUk bedzie na tropic Tuuojej 
maszyny, podaas uiykonywania nlebezpfeczncj mis]!, gtpbako nad terytorium 
turoga, Mogq roumiez zaskaczyc Ci$ uzbrojone po zpby patrol ujqce niebo 
samoloty nieprzyjaciela. System blteumy stiuorzony przez TfiLONr* (Total flir 
and land Operations Network) doje guiarancj$ lego, ie kazda z mlsji bpdzic 
nlepoiutarzalna I zgofa zaskakujqca, Korzystajqc z system 6 uu tzuj. flktyuinej 
Habiny (zascida - zaznacz i kllknij) oraz z w petni rozbudouuanej cuuioniki, 
ujezmlesz udziaf w uiojnic pourietrzno * Iqdoiuej, szczegolnie dopracowanej 
pod wzgfpdem jej gipbi i realizmu. 

Skrzydta lub panterzd 

ale fo Ty wybierasz! 

Q'mailr oHito(!?marl(»ftcom.pl 
http: //www.rridii«ifUomH pi 



Tapewne me chcieli, by H 
ia\w'm core: efektowniei 
yatunku i postafswili s§ 

reklamowy 
skut^M^p 
ale t|i- 
zreaffiffin 

Heretic 2 m 

Po prawej: 
OimcifnlqrDtii 
tK^itm mtiL 

Herezja w swiecie FPP. 
Nie Mf ortkpywDiy, gdy powiei, It ppzelom Inll 
1098/1009 jesl mm tordze szcz^liwym die 
tych, kiopzy kochajq gry FPP. Paczqwszy ad 
wakacjl jesieSmy bombnrdowHai iraprawde 
wlelKIml tiitaml. Unreal, Kllngon Honor Coord, 
Half Lile, Pray, (o lie tip ukole ;}J, Ti 
Slum an, tae nacki do 02, en 
najwlfksl i Hftfokuycii.. 
grot... till Mill 
Bier nolB Myimtia znttnli, 
wise blitz gry OT, ill tonka maszloilth 
dost, rnoiB /jWbw|iiz sip ezynt. co ..watt 
si?" Heretic 2. Mlloinlkom FPP nazwa zapewne 
Brzml tiari/o znatBRc.. I slusznJe, gdtf lest to 

Hexene, Ktntono ? I wtitelo Heretics. 
Dorian a iBflnak, dla zeostrzenla ipelyln, 
2e Heretic 2 mi w sable col, czego do tej 
pory nle niela iadna gre FPP. Ottt jeet to 
pierwsza w Swiecie gre FPP rozgrywana tylko 
i wytqcznie w... TPP. Tek jest, to nie deweip! 
Ale zaeim odslontg wszystkie kerty... 

peter Pan" 

Troche historii 

ierwsza cz?S6 Heretica powstala 
w gtowach ludzi z Raven 
Software (twdrey m.in. 
Necrodome, Take No Prisoners, 
Mageslayer). gdzieS w okolicach 
1995 roku. Giera bazowata na 

engine najlepszej owczesnej gry FPP - Doom. 
Jak na tamte lata prezentowaia si? calkiem 
niezle i odniosia spory sukces komercyjny. A 
pomyst byt bardzo prosty - OK., robimy gr? FPR 
ale w realiach fantasy. Nie ma giwer, sq 
magiezne bronie, mana, etc. Idea rownie prosta 
co rewelacyjna - dotychczasowe gry FPP 
pozwalaly si? wcielac wytqcznie w dzielnych 
kgmandosdw, wi?c taka sredniowieezno - 
magiezna odmiana bardzo przypadla ludziom do 
gustu. 
Prawd? powiedziawszy dziwi? si? wi?c, ze 
producenci zwlekali tyle lat z wydaniem 
sequela (choc w mi?dzyczasie uraczyli 
nas dwoma Hexenami, nie dosd ze 
utrzymanymi w zblizonych klimatach, 
to jeszcze powiqzanych z 
Heretykiem wqtkami fabuty]. 

No ale co si? odwlecze, to nie uciecze. 
Heretic 2, stworzony tym razem na 
ulepszonym engine Quake'a 2, wfasnie zawital 
pod strzechy redakcji CDA 

FPP suxx, 
rulez? 

Jk 

Bohater 

bohatera. To ila 
HeSi W kazdym 

r&m 

perspsktyv/a 
TPP oferuje 
pewna 
mozlrwo^d, q 

'T ktdrych nie ma 
L niov/y przy FPP i 
r- Heretic 2 wykorzystuje 
f je i cafq mocq, 
r tym z 

itkich mozliwyeh 
patentdw roden 

_rJj s FPR W efekeie 

• nowq 
i. gra 

no wq 

jeM, 
si? inaezej, 
ma si? 
poczucie, ze 

oryginBlniefsza 
Tym bsrdziej, ze 

neato fantasy 
pozytywnie 

wpJywBjq na ten 
element grywalrm^ci 

Heretica. 

Postaciq, Luvh^ umuulumj 
Heretica 2 jest spiczss touchy Elf Sltiha. d 
imieniu Corvus; jedna z posted, i kttirq 
mielidmy juz do czynienia w poprzedninr 
Heretics Corvus, po pokonaniu 0‘Spant zostal 
wyslany do krsin £wiata Zewn?trznego. Teraz 

Humer 12/38 



Recenzje 

nasz elf po wrsea do swago Swlptja, tylko po to, 
by przekonad sip, m i tu roHpanoszyto srp zlof 
zwane Plegq, ktdre trzeba pokonal.. 

Co moze Convus? 

Oprbcz standardowych dla bohaterow gier FPP 
^strafing, kucanie, bieg, skoki 

i w sferze 3B0 
dmioLdw etc J elf potrafi 

\ si? po linie, a 
c ruchi 

Firewall), tatwo sobie 
policzyc, ze jest ich 9, a to 
jeszcze nie koniec, bo sq 
takze bronie defensywne. 
Np. cos na ksztatt 
pierscieniowej fali 
uderzeniowej, czy kilku 
jadowicie zielonych 
meteorow, krqzqcych 
wokot Corvusa i bardzo 
przykrych dla tych, ktorzy 
podejdq do niego na zbyt 
bliski dystans. Ponadto 
Corvus potrafi si? tez 
teleportowac... a na deser 
zostawiiem cos, co ucieszy 
wszystkich fanow 

kurczakow (hi, Mr Jedi;)). Otoz istnieje czar, 
fctdry potrafi zamienic zbyt nachalnego 
nudziarza w duzo sympatyczniejszego i 
calkowicie bezbronnego kurczako;). Podobny 
trick wystppowal |tiz w gracb Raven Software - 
aie nadal cieszy. Warto wspamnied, ze skutki 
dziateoia broni sq bardzo ale to bardzo 
efektowne wizualnie. 

: *, 
JJLh'o 

f=> *. V 

grupach (inna rzecz, ze tak zawsze wyst?pujq), 
ale jesli zapewnimy im odpowiedniq ilosc 
pozywienia (czytaj: gdy wokol b?dzie si? walafa 
padlina. w ktorq zamieniamy przeciwnikow), to 
prawde powiedziawszy nie b?dq si? nam 
specjalnie naprzykrzac. No coz, pozeranie 
trupow jest przyjemniejsze niz walka - 
przynajmniej z ich punktu widzenia. Dodajmy, ze 

(gdy prm jakis c#es prod 
s obfe, za czy na gratae si? \ 
Mozna nadmfenid tm o i 
tnuchq - cb par? mi nut natron 
iiprzvkm rye is Corvusowi, co i 
dla insekta dodd smutno. to tak na 
■esie, Wrddmy do |SowOHnie(&yib spraw. 

Corvjfe potrafi wykorzystywed megiezne bronie, 
tak ofensywne jak i defensywne io htolftez 
b?dzie, spoxJ. Poniewsz wymagajq one 
odpowiedniej WoM marta fella ** +* 
niewtajemniczonych; energii magf&nej), 
bedziejy zrnuszeni do jej zbieranie fdofajmy, ze 
istoiefe psobna mans dla broni zeezeonyeb 
obronnych). 

orzy cfoli nam do wyboru liazn^magiczne 
py ozbrojema, dzdajqce wprawdzldz rdznq 

kuteezhatorq. afe ze to liiezwykte widowlskowo. 
Poczqwszy od czegoS w roifzSfa^zkfy, za 
pomccq ktdrej Corvus wyczyfiia i&ie 
wiedimiitefcia piruety, poprz$ roztftaftego 
rod2aju fireball* Ctek pifedyneze, jak i walqce 
salwq), kule do ofskinia/pdpim smpdwanie 
nftdiki msgseznei i ferabineffi rnaszynowym. az 
pn.fuki (np. Phoenix Bow - efekt iego uzyera 
ppwimen zamteresowed wszystktchpliodnikdw 
filmu „Piqty element", Dlaczego? Nie zdpadz? - 
sprawdzere to sami i pi'zyznajcie mi racj?;)). 
fnny rodzaj fuku tworry np. kule, z ktdrych pada 
Ifldoy/rty zadajTO rany tylko 
przeclvvbikbm etc. Nib b?d? tu wymieniaf nazw 
konkretnych broni bo i 'tak niewiele Warn 
powredzq... [& zKesztq: Sword Staff, Flying Fist, 
Hell Staff, Magic Missile, Red Rain Bow, Sphere 
of Annihilation, Phoenix-Bow, Mace-Balls, 

Wrogowie 

.Zacznjjmy od tego, ze ich Al moze przykro 
zaskoczyc tych, ktorzy nastawiajq si? na 
ma’sowq i bezpmblemowq eteterminacj?. 
Ponadto jest ich cq£ pkolo 25 odmian. W tym 
ryby (rekiny?) czylr Myxim f smoko-podebne 
fruwadlJczy inne herpie. Ale trzon sil Zla 

lenowiq istoty twardo stqpajqce po gruncie. 
Dczqwszy od szczurdw, gorgon (kilka odmian), 

:i?tycb Plagq elfow Sidhe, zawodowych 
jffijedw. niewolnikow Oglow (nie Ogrowl), po 

egzotycznie brzmiqce i rownie egzotycznie 
flwyglqdaitice paskudztwa w rodzaju: T’chekrik 

tdwfe wersje: m?ska i zenska), G'krokon'tk, 
Ssithra itp. Naliczylem ich sporo ponad 20 
odmian. Trzeba przyznac, ze autorzy wtozyli , 
wiele pracy tak w ich wyglqd, jak i reakeje. Sq 
tarn stwory przypominajqce skrzyzowanie Aliena 
z termitem, sq jakies chude jak szczapy 
dziwadla, sq przypominajqcy krzyzowk? Irokeza z 
samurajem fanatycy czy rodem jakby z filmow 
sadomasochistycznych istoty z biczami, 
toporami (zwrddcie uwag? na tych w zbrojach, 
atakujqcych z efektownym obrotem) etc. Ale sq 
tez jakies dmieszne barylkowate kurduple z 
kilofami i mlotami, komieznie uciekajqce 
(zygzakiem) przed ogniem przypiekajqcym im 
zadki. Warto par? stow poswiqcic szczurom 
(przy czym t? nazw? nalezy wziqc w cudzystow, 
gdyz i one przypominajq miks szczura, 
wscieklego psa i drapieznego dinozaura). 
Stwory sq wredne, szczegolnie w duzyeh 

kazde trafienie we wroga (o ile od razu nie 
rozbryznie si? w kaluze krwi i flakow (efektowne 
ale niezbyt drastyezne)) powoduje zmiany w 
jego wyglqdzie: np. widzimy, iz dany stwor 
zaezyna wyraznie krwawic. Mozna tez wroga 
okaleczac, obcinajqc mu op. jakqs konezyn?. 
Doskonale zrealizowano tez animaeje smierci 
potworow. 

Grafika 

OKej, ostrzegam: przygotujcie si? na sporq 
porej? zachwytu w g?stym od komplementow 
sosie przymiotnikow typu „cudna, extra, cool, 
odlotowa". No ale taka jest prawda. Sami 
wiecie, co moze engine Quake 2, a tu jeszcze 
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kilka stow wyjaSnien od autorow. 
„ Jesli kto walczy j potworami, niechaj bawy* 

Bzeby saw potworsm me zostaL 

Jezalr zas zbyt diugo wpacrujesz si? w otcMeA, 

otchlad wejrzy w ciebie 

fryderyk Wttiwm afiom/Mnm 18m’ 

Nie jest iatm zadowoliC wsjystkich graciy nn m. Wiadomo - jedm wol? strategic, mm symuEnUn yt it 
t&szcte inni dost#] drozkoszy na same wsparnnieme gaUmku FPP Wtame butaby problem^ 
bo vi kortcu to ctooree. ze mamy zrdznirowany fluat j fcmnk, Problem jerinak tkwi w tynb m mrnny 
tednego gatunku najcz?kiej rue znoszq flier repraantuteGych tope knntiny i reaguj? oieffliwtoe m pn$y ] 
2rmj5zania icb do grants w cos, czego m Jultrq, Jak to w takim wypetlku Mplnnowk ,yr$ kt^irlnmn | 
siodobad si? wszystkim? 

Na pswrm jednym z dobrych sposobdw mnze byt peilficzente wiefii MNnUMr * jf&tygj rti'dtkJilWIk 
vVyonj 3?m.y ■ h ■■ •* -.v ktdre - ••■••• • strategii idea I rue tampanuM ^ .■ , • ^',t, •• » *^11 m 
tym cecb typowycb dla RPG-dw a js&jczt ns dotteUk da si? pokjiwd jjifcmtti .v, 
puroiwwvwu jagrulfn- f 1:0? Pndoba si?? Nie nweiuj? tu meIwyiu bo wl#m, « wwar 
pi-z82n««ony die kaidego moia si? <lla Jak wyglqdi spmwa i dok pinks for 
ciEociaz dopiero co utortezonq, grq HewitJo It; AmifrwP-Czy i w ty'm wypsdku pratanm *e Mb 
Raven Software ptilfyM goM'ogwfl r woifo7 PcsIUttflBjCfc pwmmj. 
Zbigniew Batt tCOAl: Czy ta naprawd? jest gra akcji w tmefoj Mb7 W jaki sjrosAb udalo si? warn 
pokonad problem precyzyjnago kiefawmiia pMaciq7 

Oaoiell Freed IKiertiwink Proiakt-i i Raven Sdftwflre) Nie ms w^tpliwadci co do tego, m jest to gra akcji 
3D Tat zsprojektowllSmy i wykonolidmy postafi, ieby pdpraivme t'eagowala na sterawanie z klawietury ► 
zeby nld bylo taklch burakdw, ?e nas? bohatar ryszs di? dopieio w chwil? pJ naoifini?cio kiawtsza. Kiedy 
graez w Heretics H. nie musisz mertvnd sr? tym. zoby necifitied Jump fakaczl w IhWTIl/gdy prawa noga 
wysoni?ta jest do przoriu Wysterczy po prostu nacisnqi Jump, Sfcnk zdowsfoai pozyc[i/ Na tym 
wienie mi?day innymi polega pi?kno namqa dziels, ze postac fest bardzo mebiJne. 

COA: Zaryzykowifllbyfi stwiardjeniE, ze feel: to gra palce lizsd7 Dfoczago mrolhym jg kuptii? 

Danfoll: Heretic II id wy^mjapita gra i niawazne, w co iubisz sobie pogrywad! Juz same opratowanle 
grafiezne \m tbyba wystorezafleyfi powodem de zachwycania si? nig. Mamy kilku naprawd? cioskonalycb 
artystdw w ffeszym zespele i to wided w same/ grte, Wystarwy przyjrzed si? fokaejom j potworom Jest 
tez caia masa niesamowiLych efektdw specfolnych, ktore w peine wykerzystujq moiffwo^ck fakie daje 32- 
bitowa pa [eta telortSw (lak, tak * takiaj pafoty uzywamy w He retie til). Nie bylo jeszcza gry 
Mklejft(ipodobnfij-, ktdra mdgfoby si? poszczyctf takim nasyceniem szczegfildw i bai1^ 

CDA; Ale chyba jest cog jeszcze w tej grze oprdez ciesz^cych oezy gi’aficznycb wodotryskdw? 

Danieli: Nsturalnie ■ grafika to tlopiero poczgtek W grze mamy do czymenia i akcj? na wysekrab obrotifldllM 
ale labula jest z niq calfcowrcie zintegrowana. 1 tego powedu graez zawsze m poczucie sense ? wfe. J 
dokladnie, dfaezega si? znajtfufe akurat w tym miejscu, a nie w mnym, Nie zapumnEa^my m o optp 
multiplayer przez Internet p UN. 

CDA: Kogo miales na mysli, mowiqc: „naprawd? doskonali 

Oaniell: Jetf Butler i Mark Nelson wykonafi bardzo duzo grafiki 2D w tei qm Czy wystorezy. jbSJi pqwMmfl 
ze obaj pracowafi nad stronii grafiezng takich RPG-dw jak Advanced Dungeon Gl Dragons. Vampire: fb * 
Masquerade fub Shadowrun? 

CDA: Jak narazie jest niezle... 

Daniel!: Jeff koardynuje prec? grofikdw 2D w Heretics II OczywEicie momy tez cofy zespdl utalemowanych 
ludzi wsp6lpracuj?cycli z tymi dwoma. Do tego Brom - to on przeciez byl naszym konsuttantem. kiedy gra 
byia jeszcze w fjuwijakach. Wtedy to wfa^nie zlapaliimy si? na tym. ze coly czas wia^ciwie wykorzystujemy 
jego prac? joko material pordwnawczy. Pomy^lel^my wi?c, ze mogloby byd ciekawie. gdyby on sam 
wymysltl podstawy ertystyezne nasze] giery. A ten oczywiicie zgcdzil si? i wymy^li! niektdre pot wary, 
ktdre stanowig trzon gi'aficzny Heretiea 

CDA: Jakie rodzaje rozgrywki multiplayer proponujecie? 

Daniell: Opcja cooperative pozwsfo czterem graezom na raz ns gr? przeciwko komputerowi, ale w 
deathmatchu juz 32 osoby mog? sobie spokojfoe poszafad. Dajemy graezom gr? zespolowg, linuty fragdw, 
czasu i cat? gam? typowych, e tak fubianych mozhwosci. B?dzie mozna na przykled wybred jedn? z wtelu 
,,skdr" dla swojej postaci. Troch? podrasowali^my Heretics w trakeie produkejs. Zaimplementowal^my 
fizyk? przyjaznq klientowi i specjalne efekty, ktdre pozwalai? na niwelowanie lagowama (opdiniert) w 
przekazie podezas gry w Intflrnecie. Wszystko natural nie w trosce o szybszg i przyjeniniejszq gr?. 

CDA: A jak odczytujemy fabui? z samej gry? 

Daniell: Iraki stowne przekazujemy za pomocq glosu i filmow video. Sq one jakby odskoczniq od akcji, a 
Corvus ma wtedy czas na rozmow? z innymi postaciami gry. Te „inne postacie" z kolei opowiadajq 
Corvusowi bardzo uzyteczne rzeezy na temat zarazy, ktorq on zamierza wyleezye i biezqcych zadan nie 
cierpiqcych zwloki. 

. 
- 
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Plusy: 
■FPPwTPP;) 
• grafika 
‘dzwick 
•udortonilony engine 02 
•blimal 
•QfywsInnSc 
•kurczakiwgrze;) 
• Irzy jiezigmy Ini Wei 

Minusy: 
•wsneile brak, no cliyiia 
ie kloSnle labi gierTPP? 

Ocena: 

0 
Wymagama: 
PI 66, 32 Mb Ram, Win95/Wf. 
SVGA, k.muz. DirectX 5.0. 

Dystryhulor: 
I.E.M. 
1*1 (022) smm 

Internet: hllp://www.activision com 

Naturalnie nie brak tam zamkni?tych przejsc, 
ktore nalezy odblokowywac za pomoeg 
odnajdywanych przyeiskow, a same etapy sg 
wielopi?trowe i rozbudowane az do bolu. Tu 
warto wspomnied o kamerze, tj. o trzech jej 
trybach. W sumie sprowadza si? to do tego, ze 
pierwotnie kamera zachowuje si? podobnie jak 
w Quake 2 (mozemy wplywad na jej polozenie 
myszkqJ, ale mozna jg sobie ..zalockowac" w 
dwoch roznych trybach. W pierwszym kamera 
stale ukazuje nam akcj? zza plecow bohatera, w 
drugim zas mamy staejonarne uj?cie z jednego 
rzutu. W kazdym razie nie ma obaw, by 
cokolwiek umknplo naszym oczom lub by 
bohater znikngt sprzed jej obiektywu. Zaznacz? 
przy tym, ze te tryby dostppne sg takze w opeji 
multiplayer. 

Wymagania 
sprz^towe 

Cdz, akceleratory rzgdzg i mysl?, ze ci ktorzy 
ich nie majg, raezej nie powinni brae si? za bary 
z Heretic 2. [Ale jak ktos ma P-166 bez 
akceleratora i 32 Mb Ram, to sprobowac 
zawsze moze, choc nie r?cz? za efekty, bo nie 
sprawdzalem gry na takim konfigul. Posiadaczy 
akceleratorow zas ucieszy fakt, iz wystarezy 
ten sam P-166 MMX z 4-megowg MdopafkgM 
klasy Voodoo 1, by gra chodzila z zupelnie 
zadawalajgcg pr?dkoscig, choc osobiscie 
uwazam, ze dopiero P-233 MMX + Voodoo 2 
jest naprawdg odpowiednig kombinaejg, by w 
pelni cieszyc si? tg grg. Przy takim konfigu gra 
nie zwalnia nawet wtedy, gdy ekran az roi si? 
od wrogow. (A jesli nawet - to w praktyeznie 
nieodczuwalny sposob). Powiedzmy sobie, ze jak 
na dzisiejsze czasy nie jest to jakis nadmiernie 
wymagajgcy konfig... (choc sam takowego 
jeszcze nie posiadam). Naturalnie 32 Mb Ram w 
maszynce to juz obowigzek... Jeszcze a propos 
akceleratorow. Z tego co mi wiadomo, gra NIE 
wspolpracuje z: Power VR 1, Verite 1000, 
Millenium II, natomiast najprawdopodobniej 
b?dzie mogla korzystac z: Millenium G200 i 
Voodoo Banshee. Natomiast bez problemu 
dziala z: Voodoo 1 i 2, Voodoo Rush, nVidia 
128, 128ZX, TNT, 1740, Verite 2200, ATI Rage 
Pro i Permedia 2, 

Herezja? 

To, co powiem herezjg raezej nie bpdzie. A 
powiem tyle, ze gra mi si? bardzo podoba i 
polecam jg kazdemu, komu mipkng kolana na 
dzwi?k stow FPR czy TPP. Zdziwieni? ■ 

autorzy naprawd? si? do niej przylozyli. 32- 
bitowa paleta barw!!! Jejejej! Tekstury takze 
budzg podziw, a takie drobiazdzki jak np. kurz 
unoszgey si? spod nog bohatera, pi?kna woda 
[gdy wchodzimy do niej widzimy koncentrycznie 
rozchodzgce si? kr?gi], ogien zrobiony na 
efekeie „flara", niesamowite niebo (i Ksipzyc!) 
rdwniez pieszczg nasze patrzalki, niezym hurysy 
w raju Mahometa. W Hereticu 2 zastosowano 
nowy sposob animaeji postaci, co 
zaprocentowalo sporym realizmem. Przyklady? 
Gdy Corvus cofa si?, odwraca glow?, by 
obserwomi, co dzieje si? za jego plecami. Albo 
gdy st^niemy np. na skraju przepasci, tak ze 
tylko jadna noga elfa spoczywa na stalym 
podltthi * po dzieje si? z drugg konezyng? W 
kazdei grze FPP tg drugs noga po prostu 
twardo apierate sie o prdmi?. Tutaj wtdaP, 

m (zgodme ze zdrowym rozsgdkiem) ona 
ofesuwa si? w przepaSd. Jest to tak 
ffijgastywne, ze az si? czlowiek bezwiednie 
wzdryga i szybko odskakuje wstecz, by nie 
njngd w czelu&S... A jeszcze musz? wspomniec 
D prerenderawanych i bardzo efektownych 
caloekranowych cut-scenkach, dogrywanych 
pdmi?dzy levelami... 

□zwi?k 

Fx (czyli efekty] to naturalnie klasa sama dla 
siebie. Wszystko to sprawia, ze rgee same 
skladajg si? do oklaskdw. Doskonala osc 
dzwi?ku (zero szumtiw), jrdj^myanie, 

sGfi klimatyoznosd tebodby Ut * 

iam roziegb,rir:e m gtosv rfzieci, jakby ryweem 
re'ddym k, Czy 

[Bwtqtynrl tworzg bardzo 
troszk? nawet 

_Quake 1, Takie sg przynajmniej 
mHWelriftft pozytywne zresztg, wrazenie. 
Mllzyka - fludfDtracki grubo ponad godzina, i to 
jflke godzjna-. ecb 

□ eathmatch 

W skrocie - jest mozliwy, tak w trybie 
klasycznym jak i cooperative. 32 graezy na 
jednej planszy? Tak! Rzeznia jest w kazdym razie 
bardzo bardzo efektowna i na pewno lepsza od. 

Produced: 
fWn Soltoara/Aciivisitin 

rozmaitych bostw) 
i bardzo 
efektownych 
sekwencjach 
podwodnych. 
Wasalom Quake'a 
Pierwszego 
polecam 
szczegolnie etap o 
nazwie Gauntlet - 
pos?pne skaly i 
rozzarzona lawa w 
dole, rozsypujgce 
si? podesty i 
namacalna wr?cz 
groza wiszgea w 
powietrzu; po 
prostu cudenko. 

tego, co zapewnia w tym trybie Unreal... 
Deathmatchowe etapy sg moze stosunkowo 
malo obszerne (co nie znaezy, ze male) ale tak 
skonstruowane i rozbudowane w pionie, by 
wzsjemne polowanie na siebie dalo maximum 
rozkoszy. Wprawdzie przetestowalem 
deathmatch tylko w trybie dwuosobowym i po 
lokalnej sieci... ale bylo milo [tu podzi?kowanie 
dla szefa L.E.M.a, ktory poswi?cil sporo swego 
cennego czasu, by porzgdnie zloic mi skor? ;)]. 

Etapy 

Jest ich, jesli dobrze pami?tam, nieco ponad 
20, w tym takze deathmatchowe. Odwiedzimy 
kaniony, swigtynie, fortece, doki, miasto, 
..mrowisko" [faktyeznie, wrogow tam jak 
mrowkdw ;]], jaskinie i kopalnie. Naturalnie 
istnieje mozliwosc powrotu na juz 
spenetrowane etapy. Musz? napisad o bardzo 
zroznicowanej grafice poszczegolnych leveli 
[niesamowite sg swigtynie z posggami 
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atosc rozpoczyna dose efektowne 
intro, liezni zawodnicy prezentujg 
swoje umiej?tno6ci, a wtorujgce im 
panienki z pomponami zagrzewajg 
nas do walki. Nie musz? chyba 
dodawac, ze panienki obdarzone sg 
niebianskimi ksztaltami... hmmmm. 

Catosc sprawia calkiem mite wrazenie, filmy sg 
bardzo dobrej jakosci, bez trudu rozpoznajemy 
gwiazdy zawodowej ligi koszykowki. Dziwi tylko 
fakt, ze prawie wszyscy zawodnicy w intrze sg 
czarni ...czy biali koszykarze sg na wymarciu? 
Przebijamy si? przez wst?p i drgzymy dalej, i co 
widzimy? - przyzwoite menu, ktore oferuje nam 
mnostwo funkcji wplywajgcych na rozgrywk?. 

Menu 
Menu jest przejrzyste i skfania kazdego 
„basketowca" do wyprobowania szerokiej gamy 
ustawien, co jest pozniej odzwierciedlone w 
samej grze. W tie dostrzegamy olbrzymi tele- 
bim, wzi?ty zyweem z hali sportowej, Mozemy 
wzige udzial w pojedynczym meczu, w konkursie 
za 3 punkty, w rozgrywkach tzw. play-off oraz 
mozemy na poczgtek potrenowac dzi?ki opeji 

Practice. Na t? opcj? chcialem zwrocic 
szczegolng uwag?, gdyz po raz pierwszy taka 
funkeja pojawila si? w grze z cyklu NBA. Mowigc 
ogolnie, trening wyglgda jak popularny u nas 
turniej STREETBALL. Mamy do dyspozycji kosze, 
na ktorych „wyzywamy" si? do woli (mam tu na 

U gory: 
Co prawda lo nie ..Air 
Jordan" ale i (ak dwa punkly 
zostaly zdobyle! 

U dolu: 
Szybka akeja pod koszem i 
prowadzenle nasze! 

starajg sj? zachowac wtedy jak prawdziwi graeze. 
Kazdy z nich ma swoje indywidualne 
predyspozycje, ktore nie sg dublowane u innych. 
To jest wielki plus. Jesli chodzi natomiast o 
przepisy, to musimy tym razem uwazac, bo 
s?dzia jest wtedy bardzo uczulony na wszelkie 
niedozwolone zagrania. 

Pozionr gry 
Jakby komus bylo malo, to w menu mozna 
rowniez ustawic poziom gry od rookie do 
superstar. Nie musz? tlumaczyd, ze 
automatyeznie szybkosc gry wzrasta w znaeznym 
stopniu oraz ze preferowana jest wtedy szybka 
orientaeja na polu bitwy. 

Zasady gry 
Jest to bardzo rozbudowany modul, dzi?ki 
ktoremu mozemy pozmieniac ustawienia 
dotyezgee zasady gry. W sklad modulu wchodzg: 
ezutose s?dziego na kroki, faule oraz ich ilosc 
potrzebna do wyautowania zawodnika z boiska, 
ustawienia obrony strefowej, jest tez mozliwosc 

zasymulowania kontuzji, ktorym ulegajg 
zawodnicy. Jak widac, jest tego 

sporo, a kombinaeji jeszcze 
wi?cej. Nie bez przyezyny gra 

staje si? dzi?ki temu o 
wiele atrakcyjniejsza. 

ARTIIUC LINE! 

mysli 
doskonalenie 
techniki i 
umiej?tnosciJ. 
Boisko 
przypomina 
nieco szkolne 
podworko, ale 
to nie wplywa 
na uczucie 
zadowolenia 
plyngeego z takiej 
rozgrywki. Tylko ty, pitka i 
kosz - czy potrzeba czegos 
wi?cej? Przez caly czas jestes 
dopingowany przez odglosy 
dobiegajgce z ust twoich fanow i fanekl! 

Wracajgc do glownego menu, mamy tu 
rowniez mozliwosc wyboru stylu 
rozgrywanych meezow. Do dyspozycji jest styl 
arcade oraz simulation, ktore 
dajg zupelnie inne mozliwosci 
graezom. Jezeli wybierzesz 
ten pierwszy, to twoi 
zawodnicy b?dg mogli skakac 
niezym kangury australijskie, 
bijgc rekordy skokow wzwyz. 
Gra jest przy tym bardzo 
popisowa, efekeiarska wr?cz, 
co niektorym moze si? 
spodobac. Nie obowigzujg 
rowniez rygorystyczne 
przepisy, walka jest bardziej 
swobodna. Ci, co sg raezej 
tradycjonalistami, powinni 
wybrac opcj? simulation, aby 
zagrac w bardziej realnych 
warunkach. Zawodnicy 

, NBfl’99, 
| NBA is fantastic I | 

Tak, tym razem nie bfjdzie wyscigdw, 
symulatordw, bijatyk i strzelanin. Dzigki 
Electronic Arts i jej nowemu dziecku, czyli 
NBA'99, bgdziemy mogli znoletC sip w ponad 20 
halach sportowych roznych amerykaiiskich 
zespoldw zawodowej ligi koszykdwki. Oczywidcie 
graez nie wyetgpnje jako widz-obserwator, ale 
moze zogrofi w Jednym z zespoldw przeciwko op. 
nielnbionemu zespotowi. Chociaz do rozpoczgcia 
sezonu Jeszcze kawatek, to recenzja gry oraz 
sem prodnkt - IUBA'99 - mozemy potraktowad 
jeko rozgrzewkg. Wipe zaezynamy... 

GREGR 
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•Ogfilne wrazenla 

Minusy: 

• A gdzie Jordan?! 

□cena: 

~7 

Inne 
Do pozostafych opcji w glownym menu zostaly 
jeszcze: poziom wyswietlanych detali, wybor 
zespolu oraz ustawienie klawiszy obslugujgcych 
naszego zawodnika. Jak wspomnialem wczesniej, 
grafika jest niezwykle bogata w szczegoly - tu 
mamy dodatkowo mozliwosc zmiany ilosci oraz 
jakosci wyswietlanych tekstur, jak rowniez ilosci 
szczegdlow na ekranie naszego monitora. Oprdcz 
„fabrycznego" min i max, istnieje jeszcze opcja 
custom, dzigki ktorej mozemy posluzyc sip 
wtasng inwencjg twarczg odnosnie ustawien 
wyswietlania grafiki. Opcja jest bardzo bogata, 
rozbudowane panele zadowolg nawet bardzo 
wybrednych graczy. Co sip tyczy natomiast 
zespolow, to sklady druzyn sg wzipte z sezonu lat 
1997-1998. Ogolna liczba druzyn zamyka sip w 
liczbie 29, dodatkowo mamy jeszcze dwa zespoly 
mieszane konferencji zachodniej i konferencji 
wschodniej, Ciekawg innowacjg jest mozliwosc 
pogrupowania zespolow!wedtug odpowiednich 
predyspozycji, tzn. wg obrony, ataku, kontroli 
pilki i innych. Najwyzsze miejsce zajmuje druzyna, 
ktora jest w danej konkurencji najlepsza. 

Jest pewien szczegol, a wlasciwie trudno to 
nazwac szczegolem, gdyz jest to obszerny 
fragment gry, o ktorym chcp wspomniec Mam 
na mysli potpzng bazp danych o graczach ligi NBA 
oraz statystykp zespolow, wlgczajgc w to 
rowniez mozliwosc porownywania ich, Piszgc 
„potpzng bazp danych" nie robip zadnego blpdu 
(zainteresowanych odsylam od razu do tego 
archiwum], gdyz wystarczy zagfpbic sip w 
ogromnej ilosci danych o zawodnikach i juz 
poczujemy ogrom tego narzpdzia. Kazdy gracz 
zostal potraktowany nad wyraz szczegolowo, 
mozemy przeczytac o jego cechach fizycznych, 
jaki skonczyl uniwersytet, a nawet nie sg nam 
obce dane na temat przebiegu jego kariery. 
Trzeba przyznac, ze jest to prawdziwa gratka dla 
fanow koszykowki w zawodowym, amerykanskim 
wykonaniu. Gorgco zapraszam do studiowania tej 
lektury! 

Kazdy zawodnik, chodzi tu o jego twarz, jest 
przedstawiony w sposdb dotychczas 
niespotykany; proba odzwierciedlenia wyglgdu 
jest tu na bardzo wysokim poziomie, (Chcp 
zwrocic od razu uwagp na jeden fakt - brak 
jakichkolwiek informacji na temat Michaela 
Jordana. W tej grze ta osoba nie istnieje...) 
Gdyby tego bylo mato, to tworcy gry udostppnili 
nam bardzo ciekawe narzpdzie do tworzenia.... 
wlasnych zawodnikow! Tak, to prawda, wcale nie 
zartujp, sami mozemy stworzyc wlasnego M. 

Pods umowa nie: 
Nowy produkt Electronic Arts jest jak najbardziej 
godny uwagi. Program jak na razie wykorzystuje 
tylko D3D, co nie jest szczytem mozliwosci, 
VooDoo idzie poki co w odstawkp, moze dopiero 
produkt, ktory znajdziemy w sklepach przyniesie 
oczekiwane zmiany? (Liczp na to!) Namawiam 
wszystkich gorgco do NBA'99 i czekamy na 
szybkie wtargnipcie na polski rynek pelnej gry... 

Producent: 
Electronic Arts 

Wymagania: 
166MHz, 32M0, accelerator 
30, CD-R0Mx20, Win95 

Internet: http://www easports c 

Bystrybutor: 
IPS 
tel.(022) 6422766 

zawodnikow jest miejscami rwana, co w 
dzisiejszych czasach, tzn. akceleratorow 3D oraz 
procesora Pll, jest nie do pomyslenia. Hale 
sportowe, a wlasciwie ich wykonanie graficzne 
zasluguje na pochwatp, gdyz tworcy gry wyraznie 
przylozyli sip do stworzenia odpowiedniego 
klimatu. Przyznajp, udalo sip - czuje sip klimat, 
choc nie jest to jeszcze realizm stuprocentowy. 
Czy uda sip kiedys taki w ogole osiggngc w grach 
komputerowych? Zobaczymy. 

Wprawdzie zawodnicy sprawiajg wrazenie 
ospatych, ale styl ich gry jest rdznorodny, kazdy 
z nich posiada swoistg kontrolp nad pilkg oraz 
zakodowane umiejptnosci. To sprawia, ze 
zawodnicy sip nie dublujg i kazdy z nich gra na 
swoj sposdb. Szczegolnie widowiskowe jest 
..pakowanie” pilek do kosza, istnieje mozliwosc 
zwolnienia tempa przebiegu akcji w 
kulminacyjnym momencie, czyli wtasnie w trakcie 
ataku na kosz... bardzo widowiskowe! 
Prowadzenie rozgrywek mozliwe jest z widoku 9 
kamer, autorzy starali sip urozmaicic nam grp do 
konca. 

Jordana! Malo tego! Tych zawodnikow mozna 
pozniej sprzedawac, kupowac i czerpac znich 
zyski. 

Opcja multiplayer 
Gdy kolega przewyzsza cip na boisku, ty nie 
mozesz mu pozostac dluzny, zapros go na 
pojedynek „one on one" lub zespol kontra zespol. 
Wygrana na pewno da ci pewnego rodzaju 
satysfakcjp. Jezeli posiadasz dwa komputery lub 
chcesz pograc po sieci, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, abys wzigt udzial w tego typu 
rozgrywce. Przyjemnosc - przednia. Jest rowniez; 
inne rozwigzanie - mozliwosc gry na jednym 
komputerze w dwie osoby. 

Replay 
To kolejny bardzo interesujgcy fragment gry, 
Dosyc rozbudowany modul pozwalajqcy na 
obejrzenie zawodnika od stop do glow w 

odpowiednim zblizeniu. Do dyspozycji mamy rozne 
ustawienia kamery, ptynne odtwarzanie tyl / 
przod, odtwarzanie co klatkp, odtwarzanie z 
dowolnego kgta i pozycji kamery... jest tego po 
prostu mndstwo. Mozesz nawet obejrzec buty 
Pipena. Po kazdym meczu istnieje mozliwosc na 
spokojnie przesledzenia catej rozgrywki. Godne 
polecenia i uwagi. 

O samej grze 
Grafika i animacje w grze sg ptynne, lecz sami 
zawodnicy sprawiajg wrazenie strasznie 
anemicznych i chwilami zdezorientowanych, Nie 
przemawia to niestety na plus... Zdarza sip, ze 
zawodnicy biegajg z gtowq spuszczong w dot, co 
wplywa na przebieg rozgrywki. Animacja 
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Ostatnie czasy nie byly przesadnie taskawe dla 
milosnikow przygodowek. KonpleUia posacha, a 
mnie, recenzentowi lego gatnnku zaczgl aig inic 
listonosz z racfiunkiem za Internet. Hla szczgdcie 
wyglqda na to, ze okres dw mingl. Ota bowiem 
pajawily aig trzy nowe przygoddwki - opiaywany 
w paprzBdnim numerze iwietny Nightlong, 
Morpheus, o ktdrym jakis czaa temu tez byla 
mawa, oraz przedatawlaaa la: Red Jack - 
Reveage of the Brethren. A wigc, czaa zaewa 
zaaigac za klawiatarg i pakrzyzowac czarnym 
charakteram plaay mracznych spiakow. 

Anakha Nie wiedziec czemu, projektanci gier 
rzadko biorq si? za wgtek piratow. 
W przygodowkach chyba jedynym 
wyjqtkiem byt przeslawny Monkey 
Island. W dziedzinie strategii bylo 
nieco lepiej - od przeslawnych 

Piratow! po Sea Legends, Te ostatnie, czyli 
legendy o pirackich skarbach, zawdzi?czamy 
dwu ludziom, mieszkajqcym po przeciwnych 
stronach Atlantyku i dobre sto lat temu.. Jeden 
z nich, Edgar Allan Poe, w nowelce pt. „Zloty 
Zuk" opisal znalezienie pirackiego skarbu w 
Nowej Anglii. Jego utworek jest wtasciwie 
opisem logicznego 
rozumowania i 
odcyfrowania 
niezrozumiatego 
pozornie i 
bezsenso- 
wnego 

dokumentu przez Williama Legranda, bohatera 
opowiadania; niemniej znajduje on autentyczny 
piracki skarb, Nowelka byla tak dwieza, iz 

kogo popadnie, tylko wrogow wladcy, ktory wydat 
im list kaperski... i musieli mu si? optacac 
przynajmniej dziesiqt? cz?sciq lupow. Statki 
pirackie styn?ly z niechlujstwa zatogi oraz 
zatosnego stanu uzbrojenia, takielunku i kadluba - 
no, ale nie po to zostawato si? piratem, by 

szorowac poklady... 
Amerykanscy bukanierzy 
najcz?sciej zreszt? nie plywali 
wielkimi statkami - tylko 
zapalajqc falszywe swiatla 
podczas burzliwych nocy lupili 
rankiem statki, ktdre 
wskutek ich wrednych dzialari 
morze wyrzucato na brzeg. 
Tworcami legendy pirackiej 
byli pisarze... Inna rzecz, ze 
piractwo istnialo (i podobno 
nadal istnieje) w doskonale 
zorganizowanej formie na 
Dalekim Wschodzie... ale 
skosnoocy piraci to ludzie 
rzeczowi i mato romantyczni. 

Programed z dwoch raczej 
nieznanych poprzednio firm - 
THQ i Cyberflix - postanowili 

Drugim z autorow, ktory wziql na kanw? 
motyw piracki, byt R. L. Stevenson. Niezwykle 
pomystowy pisarz wymydlil piracki skarb i... 
Wysp? Skarbow. W tej ostatniej powiedci 
mamy wszystkie elementy romantycznej 
powiesci o piratach - tajemnic?, skarb', 
zuchwale przygody, nieodgadnjonq map?, 
podst?pnych slepcow... a na'de wszystko 
najbarwniejsz? chyba postad pirata 
wszechczasow, Dlugiego Johna Silvera... 
zdrajc?, przecher? i... niezawodnego 
przyjaciela w potrzebie. Ciekawe, ze powiedd 
Stevensona zainspirowata dwu innych pisaffy 
do poswi?cenia swoich ksiqzek jego 
bohaterom - mysl? tu o powiesciach Zloto z 
Porto Bello i Przygody Bena Gunna. 

Tak naprawd? to piraci nie byli az takim 
zagrozeniem dla zeglugi, jak to si? cz?sto 
przedstawia. Ich statki rzadko kiedy 

wyplywaty z portow, bo zaloga najqz?dciej 
lezata bykiem - wszyscy pijani. A jak juz 

statek wyplynql z portu, to nie 
bardzo wiadomo bylo, dokqd ptynqc 
- sztuka zeglarska i nawigacyjna 
wymagata rzetelnego 
wyksztalcenia, na ktore nie stac 
bylo biedakow... oficerowie zas, 

ktdrzy znali swoj fach, byli 
doskonale ptatnymi specjalistami i nie 

mieli powodow, by przystawac do piratow. 
Slawni sir Francis Drake, Henry Morgan 
czy William Dampiere byli wlasciwie 
korsarzami czy kaprami - a to wielka 
rdznica, bo kaper lub korsarz nie lupili 

Plusy: 

• Doshonala - bez zadnej 
przesady - grallha 

■Swielna oprawa 
muzyczna i dmiehowa 

-Proslota fahuly (dla 
mato zaawansowanych) 

Minusy: 

• Niezbyl wyrazna 
wymowa postaci w 
niekttirycli sekwencjach 

•Proslolalahuly (dla 
lahlacirch skompllkowane 
scenariusze] 

□cena: 

stworzyc gr?, ktora zawiera wi?kszodc wyzej 
wymienionych skladnikow i wqtkow, i trzeba 
rzlc od razu, ze powstal produkt bardzo udany. 
Oto bowiem wcielamy si? w rol? Nicholasa 
Dove’a, mlodego chlopaka mieszkajqcego gdzies 
na Karaibach, w miedcinie zwanej Lizard Point. Z 
blizej nieznanych - na poczgtku przynajmniej - 
przyczyn, jego to wlasnie niezyjgcy'juz pirat 
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rRed Jack - Revenge of the Brethren n 
| Piraci, skarby. dziewczyny i rekiny...___J 
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Czerwony Jack wybraf na wykonawc? swojej 
zemsty. Jack byt stawnym piratem, zatozycielem 
Bractwa Wybrzeza, Udafo mu si? dostac do 
Cartagheny, silnie strzezonej fortecy, w ktorej 
Hiszpanie przechowywali zloto zagrabione 
tubylcom. Znamy te wqtki z powiesci chocby 
Sabatiniego i chciatbym miec choc tysi?cznq 
cz?£c skarbow, jakie - wedle niektorych ksiqzek 
- wywieziono z tej fortecy. Jednakze, kiedy Jack 
wial z tupem na pokladzie, okazalo si?, ze zostat 
zdradzony... i dyszqcy zqdzq krwi Hiszpanie juz 
na niego czekajq. W ostatnich stowach przysiqgl 
zemst? nieznanemu zdrajcy. Wyznaczyt tez 
termin ponownego spotkania zalozonego przez 
siebie Bractwa, na ktorym to mial odbyc si? 
podziaf tupu i ujawnienie zdrajcy. Teraz zas, 
dwanascie lat pozniej, z niewiadomych przyczyn, 
piekielnie podobni do japonskich ninja 
skrytobojcy chcq zabic naszego bohatera, 
Nicholasa, ten zas musi odkryc dlaczego. Tak si? 
sklada, ze do portu zawinql wtasnie statek 
korsarski, czas wi?c ruszyc na spotkanie 
przeznaczeniu... 

Poniewaz kapitan Justice nie ma ochoty brae na 
poklad niedoswiadezonego gnypka, nasz bohater 
powinien wykazac si? jakims wyezynem - np. 
zabic grasujqcego w przybrzeznych wodach 
rekina ludojada - i opanowac sztuk? szermierki, 
ktora wybitnie zwi?ksza piratom cech?p jakq w 
RPG okreslono by chyba jako Przezywalnosd. 
Czy wszystko to nie przypomina warn czegos? 

I tak zaezynamy na wybrzezu wyspy. Trzeba 
przyznac, ze grafika caiosci mile mnie 
zaskoczyla. Przypomina ona troch? Atlantis - 
akcj? widzimy oczami bohatera, mamy 
mozliwosc obrotu o 360 stopni, poruszamy si? 
zad po ustalonych sciezkach. Jest ona swietnie 
dopracowana - plac miasteezka pod chmurnym 
niebem wyglqda 
koncertowo. 

U dolu po lewej 
Gtowny sprawca calej 
awanlury. 

zniesienia. Podczas rozmowy widzimy swietnie 
wykreowane, petnoekranowe postacie - np. 
kapitan Blackbeard ze swoim wymyslnym 
mieczem wyglqda genialnie. Rozgrywk? umilajq 
nam takze swietnie animowane wstawki, 
ukazujqce nasze post?py w grze, Stnwem ■ pod 
wzgl?dem grafieznym gra jest dopracowana 

niezwykle dokladnie; 

Oprawa diwi?kowa tez nie jest 
gorsza. Muzyka znakomicie 
dopasowuje si? do sytuacji i jest 
mila dla ucha. Niestety, szvvenkuje 
za to synteza mowy - chwilami Jest 
ona trudna do zrozumienia. Na 
szcz?scie mamy 

wySwrettanie tekstdw ne ekronie, 
pozostaje wi?o tylkc problem 

wstBwek snfmowanych, 
te mi mozna od 

biedy zrozomied. 
Ate... ciezko, bo 

Chiteyk urodzony 
w Porto Bello r 
wychowany przez 
Indianina, ktdry 
uezyl si? j?zyka od 
holenderskiego 
pastora. 

inna sprawa, ze zaecydowanq wi?kszosc 
pojedynkow wygrywa si? nie zr?cznasciq, a 
podst?pem. 

Ogdlnie rzecz biorqc, gra jest dobra. Nie b?dzie 
□na stanowila wprawdzie wyzwania dla 
doSwiadozonego graeza, jednakze dla 
zapewnienia kilku godzin rozgrywki nadaje si? w 

ego wszysEKiegQ jedna retleksja natury 
ugbliiiejazej. Wydaja mi si?, ze przygodowki, jak 

komputerowych, schodzq. maze nie na psy, ale 
znaeznis niiszy mi kiedyi mialy, poziom. Od 
dawoa juz nie gratem w nic, co przyniosloby mi 
tyle emocji i satysfakcjr, co swego czasu np. 
Indiana Jones i Zagubiona Atlantyda. Przyczyny 
sq chyba oczywiste. Oawniej * choc wcale nie 
tak cfevwna temu, to tyiko przemiany zachodzq 
blystawicz/fie - gry komputerowe robili 
zapalebcy dla podobnych im zapalericow. W 
atmosferze starych gier wyczuwalo si? t? iskr? 
szefartstwa, i srtyzmu, jaka towarzyszyla ich 
powstawaniu. Wided bylo, ze goscie, ktorzy 
stwcrzyli postal Guybrusha Treepwoda 
Swietnie si? przy tym bawili. Gra nie musiata 
by6 tez sukcesem finansowym - wystarezylo, jak 
si? jakoS sprzedala i juz. Wszystko to dawalo 
twdrcom swobod? i luz w pracy. Teraz autorzy 
gier Czechciejcie zwrocic uwag?, ze nie nazywam 
ich twdreami) sq porzqdnymi pracownikami firm 

tworzqcych na patrzeby 
rynku, pracujqcymi od 8.00 do 
15.00 i przychodzqcymi do 
pracy po podpisaniu listy 
obecnosci. Pracujq dlatego, ze 
trzeba, np. splacic kolejnq 
rat? za domek... Sq 
znakomitymi fachowcami, ani 
slowa... Zeby wszystko byto 
jasne, jeszcze kilka lat temu 
nikt z powaznych grafikow nie 
tykal gier komputerowych i 
rysunkami bawili si? znajomi 
programisty, ci, ktdrzy 
potrafili narysowad konia, tak 
by nie przypominal kaezki. 

Fabula jest dose ciekawa, choc wyst?puje tu 
bolqczka trapiqca wszystkie przygodowki, ktore 
pojawiajq si? w ostatnipn czasie - chodzi o 
poziom trudnosci. Mianowicie srednio 
zaprawiony w bojach graez moze jq ukonezye w 
ciqgu dwoch, trzech dni niezbyt intensywnego 
grama. Wielodniowych zaci?d raezej tu nie 

u^wiadezymy, W celu urozmaicenia 
wprdwadzcno elementy zr?czno£ciowe. 
Jeden z czlonkow zatogi uezy nas 
szermierki, ktora to umiej?tnosc 
niejednokrotnie si? potem przydaje. Z 
innych mozna wymienic ucieczk? z Port 
Royal i obron? wyspy Blackbearda, kiedy 
to broniq palnq dziurawimy Hiszpan i 
skrytobdjeow, lub rozne niespodzianki 
czekajqce nas w swiqtyni osmiornicy. 

Wyitiagania; Dyetrybutor; 
mim, 16MB RAW. CDx2, TUQ 
Oos/WJn % 

Internet: hiipy/www.EiK] corn 

jest fakt, ze 
podczas 
ruchu 
grafika ulega 
lekkiemu 
reamyciu, 
jest to 
jednak do 

Teraz opraw? grafieznq robiq 
spece najwyzszej proby. Za 
opraw? dzwi?kowq tez si? 
biorq mistrzowie. I co? Ano, 

nic. Widzieliscie kiedy Iwa w Zoo? Wymarzona 
sytuaeja, prawda? Ma do dyspozycji kilka 
ch?tnych sarnie, zarcia pod dostatkiem, zadnych 
problemow... Fajno, nie? To dlaczego ma tak 
cholernie znudzonq mord?? Mitosnik 
przygodowek jest dzis jak ten lew... Moze 
jednak najistotniejsza byla fabuta? 
Skomplikowana niezym plecionka pijaka, wartka i 
rzucajqca intelektowi graeza najwymyslniejsze 
wyzwania? Zapraszam do dyskusji milosnikdw 
przygodowek - moze nie mam raeji? Piszcie - 
czekam na listy I 

Froducent: 
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r Knights & Merchants 
Rycerze S. Kupcy__ 

stawiagia dalszych budowli, bo z nie 
okorowanego drewna niczego - poza 
prymitywnymi szatasami - zrobic si? nie da], 
trzeba wpierw, zeby Drwale narqbali drewna. Z 
samych desek niewiele jednak postawisz - 
trzeba miec i budulec wydobyty w 

Wqlkl slrategiczne I 
ekonomiczne 

•Hie za IruiJna, nie za 
pmsla 

Minusy: 
•ZawgzeHie polo 

flzialalnuficl Zarzadcv 
•A gdzie sq kupcy?! 

□cena: 

pieni?dzy, po drugie - 
pieni?dzy i po 
trzecie.,. tak jest! 
Zgadles! Pieni?dzy! 
Jest tylko jedno mate 
ale. 

Pod palronatem firmy TopWare otrzymujemy 
najnowszy wytwor Jaymania Entertainment - bp? 
KNIGHTS K MERCHANTS. Klo polubil gry, w 
htdrych trzeba wykazaC sip posiadanlem 
przynajmniej kilku szarych komOrek, ten z 
pewaoScia zainleresuje sip przedstawianym 
produktem... 

El General Magnifico 

Po prawej: 
Przypomlna Settlers? Ha I co 
z lego, to przeclei 
znakomile Zrdtfto IspIracjL 

Nie da si? zgromadzic 
forsy w skarbcu, 
ktorego nic i nikt nie 
strzeze. Pami?taj, ze 
ambitny Ksiqz? nie 
zasypia gruszek w 
popiele i nieustannie 
atakuje. Nie mozesz 
wypuscid miecza z 
dtoni i przekuc go na 
lemiesz - przeciwnie, 
nieustannie musisz dawac baczenie na granice 
swego panstewka. Gra powiedzie ci si? tyiko 
wtedy, gdy b?dziesz umiej?tnie balansowal 
pomi?dzy wydatkami na wojsko i na cele 
zupelnie nie 
wojskowe. W 
sumie ocenifbym 
jednak t? gr? jako 
wojskowo- 
ekonomiczn?, bo 
ostateczny cel to 
odzyskanie 
(militarne) calego 
paristwa. 

Porownany z 
dawnymi 
strategiami 
program okazuje 
si? nielicho 
skomplikowany 
(choc nie jest to 
obecnie 
odosobniona tendencja - wzrosla po prostu 
moc obliczeniowa, jakq dysponuj? programed i 
w zwiqzku z tym komputer moze wi?cej). 
Okazuje si?, ze panstewko - chocby 
i niewielkie - to zbior bytow powiqzanych ze 
sob? najrozniejszymi zaleznosciami, ktore 
wladca musi uwzgl?dniad. 

Kamieniolomie. Gospodarstwa - bez ktorych nie 
b?dziesz miat zywnosci - mozesz zakladad tarn, 
gdzie jest dodc zyznej ziemi. choc same 
zabudowania mog? stangc i na skale. Pami?taj, 

ze rozwdj cywilizacji zalezy od zelaza - trzeba ci 
znalezd miejsce, gdzie s? zloza i postawic tarn 
Kopalni?. Stali jednak nie wyprodukujesz bez 
w?gla... a budow? Kopalni najlepiej opfacic 
zlotem, te zad mozesz wykopac. 

Towary uzyskane z pracy r?k ludzkich musisz 
rozsqdnie dzielic wedle potrzeb. Podstawowe 
produkty to drewno, zelazo, w?giel i ziarro. 

Wpewnym Krolestwie syn 
panujqcego milosciwie (ale 
dose tward? r?kq) wladey 
usamodzielnil si? do tego 
stopnia, ze postanowil 
ogfosic secesj? i nie czekajgc 

na smierc tatki, zaczql si? przymierzac do 
obj?cia tronu. W niektorych paristwach o 
sukcesji decydowala grubosc pancerza na 
grzbiecie wladey, a do przedluzajqcych zycie 
zwyczajow nalezaf ten, by nigdy nie stawad 
plecami do swoich doradcow. Ksiqz? pop?dzil 
kota wojskom krolewskim, a w padstwie 
n?kanym bratobdjczymi wojnami rozhulaly si? 

Csntralnym punktem missta jest Spichferz, w 
ktdrym gromadz? si? zapasy 
otrzymsne od Krdla ns rozbudow? 
miasta i te. ktdre dori znosz? pod 
twaim przewodem skrz?tni (chad 
maze nte zawsze ch?tni) 
obywatele. Musisz dokonad 
wtadciwego doboru kolejnosci 
wznpszonych budynkdw, trzeba ci 
je takze fgczyc uliezkami. Musisz 
poznac koszty kazdego budynku i 
podjqd decyzj? o jego budowie. 
Budynek trzeba ustawic frontem 
do drogi. Nie od razu jednak mozna 
wznosid wszystkie - aby ruszyl np. 
Tartak (warunek sine qua non 

zaraza, glod i.„ niekarne zoldactwo. W dodatku 
jakis laydak ;1 przekazal wrogom plany fortalicji. 
Obejmujesz ster rzqdow w niewielkim zameezku 
na prowineji i wnet staje przed tob? ambitne 
zadanie odzyskania panowania nad reszt? 
krolestwa. Masz je odzyskac dla Krdla. 
Hmmm... Czemu nie dla siebie? 

Gra niezwykle udatnie Iqczy w sobie wqtki 
ekonorniczne i wojenne. Nie da si? mianowicie 
wystawid silnej armii, ktora da odpdr 
napastnikowi, jezeli nie pozwoli na to stan 
skarbea. Budowa fortow, szkolenie 
niedoswiadczonych wojakow czy werbowanie 
doswiadczonych - wszystko to kosztuje, a i 
uzbrojenia - zwykle przynajmniej - nie znajduje 
si? w kapuscie. Platnerz nie robi niczego za 
darmo. Sprawdza si? stare powiedzenie 
przypisywane Napoleonowi, ze do prowadzenia 
w°jny trzeba trzech rzeezy - po pierwsze - 
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Jedli np. kiepsko pracuje Chlew, mozesz 
podrzucic dwiniarczykom nieco wi?cej ziarna. 
Pami^taj o szybkim postawieniu Gospody, gdzie 
odbywa si? zaopatrzenie ludnosci w zarlo. Twoi 
ludzie sami lazq do gospody, ty musisz dbac 
tylko o to, by nie zabraklo w niej jadfa. Musisz 
tez postawid Szkol?, niewiele bowiem osiqgniesz 
bez sprawnego procesu szkolenia nowych 
pracownikow. Na szkolenie trzeba jednak 
pieni?dzy... dbaj wi?c o to, by nie zabraklo ich w 
Spichlerzu. Pieniqdze oczywiscie bijesz w 
Mennicy - lepiej placid monetq niz surowym 
zlotem! 
Podamy ci nizej spis dost?pnych [nie od razu!) 
budynkdw, ty zas sam si? domydl, w jakiej 
kolejnodci nalezy je wznosic - choc prawd? 
powiedziawszy twdrcy gry podpowiedzieli ci to 
w instrukcji... , 
Mozesz wi?c budowad lub zakladac: 
Spichrze, Szkoly, Gospody, Kamieniolomy, 
Ledniczowki, Tartaki, Winnice, Gospodarstwa 
Rolne, Mlyny, Piekarnie, Chlewy, Rzeznie 
[brrrl], Garbarnie, Stajnie, Warsztaty 
Piatnerskie, Warsztaty Pancerzy (?], Kopalnie 
W?gla, Zelaza i Zlota oraz Mennice, Dymarki, 
Ku2nie Piatnerskie, Kuznie Zbroi, Warownie i 
Wieze Obronne. 

obron?, bo inaczej wytnq ich w pien - albo nawet 
do nogi - zwykli Piechurzy. Sztuka prowadzenia 
walki to odr?bna dziedzina, jednostki mozesz 
formowad w rozmaite szyki i nawet dowodzic 
nimi podczas bitwy. Osobliwie dobrze spisuje si? 
Jazda, ktorej mozesz uzyd do gl?bokich rajddw na 
tereny opanowane przez wroga, gdzie sieje groz? 
i zniszczenie. Sq to szczegolnie skuteczne - chod 
moze niezbyt rycerskie! - metody walki, 
zaatakowany bowiem od tylu nieprzyjaciel jest 
czterokrotnie podatniejszy na straty niz wrdg 
bity od czola. 

Nie jest tez nowodciq mozliwodd gry w sieci (do 
pi?ciu graczy jednoczesnieL Podczas takiej gry 
mozesz formowad sojusze z innymi graczami - ale 
nie musisz byd nimi zwiqzany do konca. Gdy 
uznasz to za stosowne, mozesz sojusz zerwad, bo 
zwyci?zca musi byd tylko jeden! Aby nie 
rozpoczynad gry na surowo, masz mozliwosd 
potrenowania na sucho, mozesz zaczqc gr? goly 
niczym swi?ty turecki, albo i z kilkoma oddzialami 
do obrony miasta i nawet z kilkoma budowlami. A 
potrenowac trzeba koniecznie, bo poczqtkowo 
latwo jest pami?tad o wszystkich zaleznosciach, 
ale kiedy miasto si? rozrosnie, a potem wezmiesz 
na leb prowincj?... 

Niektore z tych budowli powinny byd Iqczone 
(lub budowane razem] z innymi... Twoimi 
poddanymi zas b?dq: 
Pomocnicy, Budowniczowie, Kamieniarze, 
Drwale, Ciesle, Chlopi, Piekarze i Mlynarze, 
Hodowcy, Rzeznicy, Hutnicy, Kowale, Gornicy i 
Rekruci; 

Tych ostatnich mozesz wyszkolid w Warowniach 
na:Zoldakow, Topornikow, Piechurdw z mieczami, 
a takze czlonkow oddzialdw Jazdy Lekkiej i 
Ci?zkiej. Tym mozesz przeciwstawic Piechurdw z 
lancami i Pikinierow, a do n?kania przeciwnikow 
mozesz uzyd tucznik6w i Kusznikdw... 

Pami?taj, ze nie masz zolnierza uniwersalnego 
(chyba ze zatrudniles Dolpha Lundgrena) i 
najlepiej si? spisujq jednostki kombinowane. 
tucznicy i Kusznicy np., dtiskonali do walki na 
odleglosc, ktorzy zupelnie bez strat wlasnych 
mogq atakowac Wieze Obronne, p?kajq jak jajka 
zaatakowani z bliska - i trzeba im zapewnid 

Tyle o grze. Jesli idzie o opraw? graficznq, to jest 
ona na bardzo przyzwoitym poziomie. Animacje sq 
plynne, oprawa zas muzyczna mila dla ucha i 
dzwi?czna. Jedli dodad do tego niskq cen?, to 
okaze si?, ze to wladnte moze byd dla ciebie zakup 
roku, otrzymujesz bowiem zupelnie przyzwoity 
produkt za nieprzyzwoicie niskq cen?. Gra zostala 
tez niezle zlokalizowana - co nie powinno dziwid, 
poniewaz wsrod jej twdrcow jest krlku Polakdw ., 
Osobliwie realistycznie brzmiq peine zapalu 
wrzaski podczas bitwy, charkoty rannych i... kwik 
zblqkanych na polu bitwy swid (?]. 

W tym catym miodzie jest jedna (za to spora) 
kropla dziegciu. Otdz wbrew nazwie gry, nie masz 
w niej miejsca dla kupcow. Wyglqda na to, iz 
twdrcy zupelnie zapomnieli o tym, ze to, czego 
nie masz, a mied chcialbys, mozesz - jedli masz 
fors? - kupic. Niektore dobra produkuje si? w 
nadmiarze, na handel wlasnie. Naturalnq zad jest 
rzeczq, ze nadmiaru pozbywamy si? dzi?ki 
handlowi. Nie bardzo tez rozumiem rol? pieniadza 
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- skoro jest si? na swoim obszarze wladcq 
absolutnym, to si? ustala, ze chlop za swini? 
dostaje np. dwa razy w pysk albo szufl? w?gla i 
kwita! Pieniqdz potrzebny jest tylko wtedy, gdy 
pojawia si? potrzeba por6wnania wartodci 
wlasnych towardw z innymi - a dzid jego rola jest 
czysto umowna. Nie jest to moze wada zbyt 
wielka (twdrcy gry zafascynowali si? widad 
Settlersami), ale szkoda, ze nie mozna sobie 
pohandlowac... 

Wad? drug? jest brak dzialan wojennych na 
morzu - bitwy toczy si? zawsze na Iqdzie. Nie 
czepialbym si?, gdyby nie to, ze na horyzoncie 
pojawia si? produkt, ktora ma obu wad byd 

ruktura 

Kuznla 
- miejsce wyrobu broni 

- kwatera glowna, magazyny etc. 

■ produkuje zelazo konieczne do stworzenia 
roni 

Szkota 
- trenujemy tu swoich ludzi, uczymy 
wykonywania zawodu itp 

Slajnie 
- dzi?ki niej mozemy mied kawaleri? 

KopalnEa 
- tu wydobywamy jakze cenne dla nas zloto 

Farina 
produkuje zywrtodd 

pozbawiony, Mydl? o... chod z drugiej strony, 
Po lewej: nioze to i dobrze, bo gra jest klarowniejsza... 
Doboju! Tylko ten tytul... 

W sumie wziqwszy jedno z drugim i trzecim 
(cenal), dochodzimy do wniosku, ze wad jest 
znacznie mniej niz zalet... 

Dystrybutor: Wymagania: 
P10D, 24 m RAM. cn Jt 4, Win TopWare" 
95/^8r D-iVccl X 5,0 W-TO I23&01 

Internet: 

Producent: 
Joymanta Eriienainrncrtt/ 
TppWare 

mmm 



K0PII sierpniawvm ukszata siQ Kcenzfs IISIV] 98. Mingfo kilka dobrych 

EOitnf. 6nt'ha znikts mi gdzies w 

uksmirkitii twardziela, az kttirego* dnia 

Sift WyUza (lym razem pad postaciy 

vice naezelnsgo) wydata rozkaz zrobienia 

paradaika da USM 98. Caidz... rozkaz to 

ndm Mittralnie opis sporzqdzitem w 

latif sposdtf, by posiadacze kopii 

.legalnych Inaczaj" nie mieli to gotowej 

iN||L Qta Wiec ogolny przeglyd 
pycliwgrze opcji. 

T £Ld 

STAD Mamy tutaj funkcje 
zwiqzane z 
udoskonalaniem 
stadionu i zaplecza 
..handlowego". 
Rczbudowujemy 

(cz?sto po uprzednim wyburzeniu) 
naszq MSwi?tyni? futbolu". Oczywiscie 
przede wszystkim powi?kszamy 
pojemnosc. Mozna wybudowac 
miejsca siedzqce, zadaszone i 
ekskluzywne. Jest tarn tez opcja, gdzie 
fozymy szmal na sprzqtanie stadionu i 
renowacj? murawy, Ponadto stawiamy 
budynki sfuzqce do sprzedazy pamiqtek 
klubowych i programow meczdw, oraz 
zaplecze gastronomiczne. 

BUSI 
Tu obracamy fors^. I to cz?sto duz^. 
Ach... ieby mied tyle chociaz w 
zlotdwkach.rr Tamze: aktuafny star 
konta, Zyski i strety. Jezeli brakuja ci 
kasy, mozesz tutaj jq pozyczyfi, a gdy 
masz jej troch? za duzo, mozesz odlozyd 
na procenty do banku. Tu ustalamy 

na.szych pilkarzach. Umiej?tno6ci, 
morale, wartosc, dfugosc kontraktow 
oraz statystyki obecnego sezonu [ilosc 
wyst?pow, bramki, asysty, kartki]. 
Ponadto info o klubie, stadionie etc. S? 
tez nasze osiggni?cia, historia klubu, 
wiadomosci od pifkarzy i trenerow, 
artykuty w gazetach (sprawozdania z 
meczow, choc nie tylko). Ba, jest 
nawet telegazeta! S? tez terminarze 
spotkan. Mozna zabawiac si? w 
hazardzist?, obstawiajqc wyniki 
spotkan. Tu tez dokonujemy machlojek 
typu „wicie, rozumicie, tego meczu nie 
mozemy przegrac, a warn troch? kasy 
zawsze si? przydaVProblem w tym, ze 
nie udaje si? to zbyt cz?sto. I pami?taj: 
jezeli nie uda ci si? to trzy razy, to zrobi 
si? z tego niezta zadyma. Mozna tez 
przekupywac druzyn?, z ktor? walczy 
nasz konkurent! 

SQUAD 
Funkcje przedmeczowe oraz 
treningowe. Ustalanie formacji, taktyki, 
stylu, kapitana, wykonawcow rzutow 
wolnych, karnych i roznych, oraz 
wysokosci premii za wygrany mecz. 
Podglgdniesz tez, jakim ustawieniem 
gra przeciwnik, jakim skfadem i ktore 
miejsce zajmuje w tabeli. Ustalasz tutaj 
tygodniowy plan treningu fcatego 
zespolu, choc prawd? mowiqc lepiej jest 
skorzystac z usiug asystenta. Zrobi to 
szybciej i lepiej. Jezeli masz kas?, to 
warto wysfac zawodnikow na oboz 
treningowy. Oczywiscie najlepiej za 
granic? na pi?c dni i w warunkach 
luksusowych. Aha... i nie zapomnijcie 
ustawic przy Training Camp 
intensywnosci treningu na INTENSIVE! 
Nie braknie zaj?c indywidualnych z 
pitkarzami. Wyznaczamy odpowiednich 

rowniez ceny biletow, tylko bez 
przesady! W tej opcji wybieramy 
sponsora generalnego (daje duzo kasy, 
ale kontrakt z nim wiqze nas na dodc 
dlugo) oraz ..sponsordw 
pomocniczych”, widzimy ile kasy 
splyn?fo ze sprzedazy pami?tek i z 
fast-foodow. 

CHAIR 
Gabinet ..naszego kochanego szefa". 
Stqd wydaje nam, biednym robaczkom, 
rozkazy. On tu kroluje i wiele sobie nie 
poklikamy. Dowiesz si?, co s?dzi o 
tobie szef, fani, zawodnicy i trenerzy, 
oraz jak stojq finanse. Tu tez mozesz 
obejrzec swoje dotychczasowe 
zdobycze. A ponadto: szef ptaci, szef 
rzqdzi. Stowem: tutaj dowiesz si?, 
jakiego wyniku szef oczekuje w 
najblizszym meczu. 

DATA 
Sklady wszystkich zespotow z naszej 
ligi plus z kilku innych. 

TRANS 

Transfery. 
Takjak 
pisafem w 
rec?nzji, s? 
one'dose 
zakr?cone. 
Naprawd? 
robienie 
transferow 
w USM 98 
do 
przyjemnosci 
nie nalezy. 
Jest tu 
zarowno 

lista transferowa, jak i mozliwosc 
poszukania kogos bardziej 
konkretnego. Mozemy dokladnie 
okreslic wiek, wartosc, status [czyli 
kiedy si? kontrakt koriezy, czy jest na 
liscie transferowej itd.), pozyej?, na 
jakiej gra pifkarz i umiej?tnosci 

poszukiwanego przez nas graeza. Tu 
rowniez prowadzimy rozmowy o 
przejsciu bgdz sprzedazy zawodnika, 
sporzqdzamy nasz podr?czny spis 
zyezen na przysztosc oraz pozbywamy 
si? niepotrzebnych nam pilkarzy. 
Mozna tez wynajqc graeza lub 
pozyezye ktoregos swego orta do 
innego klubu. 

MNGR 
Krolestwo kazdego prawdziwego 
menadzera. Strasznie duzo tabelek i 
informaeji. No i mozna tutaj kupowac 
meczell! Znajdziemy tu wszysciuteriko o 
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trenerow (np. faceta od podawania do 
zaj?c z pomocnikami), ktorzy trenuj? 
twoich orlow, podkr?cajqc np. obron?, 
strzelanie, glowkowanie, kondycj?, 
opanowanie pitki, „pomyslunekna 
boisku" itp. Tu ustalasz gaz? trenerom 
(albo wywalasz ich na zbity pysk), 
sprawdzasz, kto nie moze grac i z jakich 
powodow, ustalasz taktyk? i formacje 
na boisku itp. 

MATCH ( 
Oczom twoim ukaze si? widok boiska z 
malym panelem opcji na dole. Mamy 
tam m.in. replay, options, zmiany i 

przyspieszanie czasu rozgrywki 
tmaksymalnie x16). Tamze przypisujesz 
kazdemu z zawodnikow indywidualnq 
taktyk? i zadania do wykonania. 

TAKTYKA 
Taktyk? w USM 98 mozna podzielic 
na t? dla graczy leniwych i t? dla 
ambitnych. Dla leniwych wystarczy 
zajrzec do TEAM SELECTION i TEAM 
TALK. Nie b?d? pisal, iz w Team 
Selection ustala si? sklad, bo jest to 
dose oczywiste. Natomiast w Team 
Talk okresla si? kapitana, 

wykonawcow rzutow wolnych itp. 
Oczywiscie wszystkich wybieramy 
zgodnie z zasadq, ze np. do karnych 
dajemy gostka z najwi?kszym 
wskaznikiem shootingu. Tu tez 
wyznaczamy premi? za wygrany 
mecz. W ADVANCED TACTICS i 
FORMATIONS EDITOR wyzyjq si? ci 
bardziej ambitni z was. Ale wybaezeie, 
ze nie b?d? si? tu rozpisywal, gdyz 
musiafbymchyba przepisac slowo w 
slowo instrukcj? do gry i zaj?toby to 
calkiem sporo miejsca. Wprawdzie 
par? osob by byto uszcz?sliwionych - 

ale mi si? wcale nie usmiecha 

dyscyplinarne zwolnienie z pracy za 
jawne promowanie piractwa... 

W zwiqzku z tym to juz wszystko na 
temat USM 98. Wspomn? tylko, ze 
osobiscie gram ustawieniem 3-4-3, 
Attacking, Long Ball, Hard Tackling i 
nie stosuj? pulapek ofsajdowych. Mam 
nadziej?, ze nast?pnym menadzerem, 
ktorego b?d? mial zaszczyt 
rozpracowywad b?dzie juz 
Championship Manager 3... 

Ultimate Soccer Manager 98 " 
Sierra 

wiQcej tipsOw znajdziBcie w 
iHlil RMus/BDni)82/tlp3.Tamze 

ilB tb£sts machines, tnainery Itp. 

ifmag'ine Studios 

•Podczas misji nacisnij C, Shift-Ciwpjsz: 
BIGASSSHIELDS, po czym nacisnij Escape - 
nietykalnosc, 

• J/w ale wpisz IAMTHEMASTER (po czym 
Escape) - zaliczasz misj?. 

Otfszwkaj w kataTogu z grq folder JUNK. Tom 
r znajdiplik OPTIONS.DAT. Edytuj 

go, skocz na sam koniec pliku, w 
410 linii znajdziecie trzy kolejne 
fteby z wartosciq 21 21 21 - 
zanuert je na FF FF FF. Efekt - 

do wszystkich misji. CJe^li 
nie wiesz jak to si? robi - poczytaj 
sobm pierweze odcinki ..Poradnika 
Hackera" zamreszczanego ongiS w 
COA.J 

CaBsar 

Wpisz w glownym menu, po czym wybierz 
New Game: 
RALPH - wybor levelu 
DAVID - ni&skohczono (ale co - 

sutorzy pie napisali) 
THIERRY - l&twie) wetezyb z wrogiem 
JEROME - oslony 
OLIVIER - wszelka brori 
FANETTE - wszelkie przedmioty 
BENOIT i wszystkie ftEmy 
JOEL * wszystkie cheaty naraz 

Age of Empires: 
Rise of Roma 
f Microsoft) 

lizywaj tych cheatow, gdy wejdziesz w opcj? 
Senate: Kliknij ikon? Imperatora. Ustal dla 
siebie pi sc? 500 denardw (Caesar's wage). 
Po kilku mi^igesch* gdy zbierzesz okolo 

Wpisz to w chat window: 
king arthur - zmienia ptaki w 

grantlinkspence 
pow big mamma 

convert this! 

stormbilly 

smoki (999 HP) 
??? 

nowa jednostka: 
BabyPrez 
pojawia si?... 
bwi?ty Franciszek (!) 
razqcy wroga 
piorunami 
nowa jednostkaxobot 
Zug 209 

3000, wejdz w ten sam ekran i nacisnij „Give 
to city". Kliknij na przyeisk „aH" w dialogu. 
Nast?pnie nacibnij ..give", a potem jeszcze raz 
- przyeisk „Give to city". 

Uwaga!!! Nie naciskaj ponownie przycisku 
„all", chyba ze chcesz sam siebie wp?dzic w 
klopoty!!! 

Hose pieni?dzy, jak? mozesz przeznaczyc 
miastu, jest rowna sumie, ktorq dated 
wczesniej. Ponownie wi?c nacisnij przyeisk 

. „give". Powtarzaj t? ezynnose, a zdob?dziesz 
j fortun?. Nie obawiaj si? takze opuscic ekranu 

Senate. Mozesz z niego spokojnie wyjsc i 
wrocic tutaj pozniej, aby dodac sobie 
pieni?dzy. 

Cotin McRae Rally: 
fDoue masters! 
Wpisz to na „name edit screen" 

FORKLIFT samochod dose 
dziwnie reaguje,.. 

dh2wright - latamy 
dh2flash - jestes szybki 
dh2supaflash - a teraz jeszcze 

szybszy 
dh2thunder - grzmot 
dh2light - blyskawica 
dh2rain - deszcz 
dh2snow - snieg 
dh2blizzard - blyskawiczne zmiany 

pogody 
dh2deerzilla - olbrzymi jelen 

Wejdz do opcji Controls, a nast?pnie 
joystick controller (tylko gdy uzywasz 
joysticka). Wybierz przyeisk i zmien jego 
funkcj? na .God Hanger". Gdy ten klawisz 
jest wci£ni?ty> zostaniesz momentalnie 
przenmsiony da miejsca, w ktorym 
uzbreisz swdj pojazd r twaja pula pieni?zna 
wzrosnie do takiego poziomu, ze b?dzie ci? 
na wiele stad, 

OPENROADS dost?p do wszystkich 
tras 

SHOEBOXES dost?p do wszystkich 
wozow 

Uwaga: tipsy testowane na beta wersji 

Hunter 2 
W(sj 

dh2tracker 
dh2shoot 

dh2deadeye 

dh2honey 

dh2circle 

camera set fox# 

camera set deer# 

widzisz zwierzyn? 
pojawiasz si? na 
dystans strzalu obok 
jelenia 
kamera 
zamontowana na 
strzalach 
jelen nie moze ci? 
zauwazyd 
chcesz jelenia - no 
to masz 
patrzymy oezyma 
wybranego lisa 
j/w, ale jelenia 

Nacisnij ~ -by wywolad konsol? i 
wpisz: 

god - god mode 
dirmaps - wybwietla wszystkie 

dost?pne levele 
map xxx - skok na level xxx 

(wpisz tu nazw? 
wybranego levelu) 

God-mode mozesz tez wywolad 
nacisni?ciem klawisza „g" podczas gry. 

j Humef 
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Sufler 

♦Heretic S - demo 
■^sy 

Nacisnij tylde C—). by otworzyc konsolq i 
wpisz (powtorne wpisanie anuluje wiqkszq 
czqsc cheatow): 

playbetter..God Mode on/off 
twoweeks.znajdzki 
victor.*.zabijasz wrogow 
kiwi..—przechodzenie przez sciany 
noclip..wylqczamy przechodzenie 

przez sciany 
angermonsters„.potwgry sq bardzo 

agresywne 
crazymonsters.,..a teraz to juz dostajq swira 
god..God mode 
impulse 9.bron i mana 
impulse 1.brort, full mana 
impulse 14.»,.jestes.„ owcq!!! 
impulse 25.Tome of Power 
impulse 32...+nikt ci nie podskoczy, nikt 

cie nie zobaczy 
impulse 35.,.brak potworow 
impulse 36.zamrazanie potworow 
impulse 39.... Jatamy 
impulse 40.??? 
impulse 41.wiqksze doswiadczenie 
impulse 43.masz wszystko! 
impulse 171.zamiana w 

Paladyna 
impulse 172....zamiana w K/zyzowca 
impulse 173....zamiana w Necromancera 
impulse 174.,...zamiana w Assassina 

(zabojce) 
give X < 0-999 >.daje X punktow 

energii Cod 0 do 999) 
notarget...,.wrogowie nas olewajq 
changeleveL..,.,.wybdr levelu 

Jczas gry nacidnij Enter, wpisz kod, 
lownie nacisnij Enter. Zwroccie uwagq, by 
wac duzych liter, tam gdzie sq w kodach 

Glory Day - widzimy duzo wiqcej 
I'll Take You There # - wskok na wybrany 

Mister White 
My Drug # 

Rat Race 

Satisfaction 
Show 
Talking To Me 

Think Positive 

What A Difference 

- God mode 
- dostajesz # amunicji 

do wybranej wladnie 
broni 

- jestedmy napakowani 
na maxa 

- ??? 

- ??? 
- zabija wszystkich 

wrogow 
- wybranabron bohatera 
jest duzo silniejsza 

. w 

i 
□use of the 

Nacisnij CTRL w main menu i vypisz cheaty 
(jesli nie dzialajq - zrob to trzymajqc wcisniqty 
CTRL). 

SKIDMARX 
CREATURE 

■ wlqczasz cheat-mode 
■ wlqczasz Creature Test 

Runner 
eraciiiil 

Podczas gry nacisnij Esc, wchodzisz w cheat¬ 
mode. Wpisz: glazed donut, by zaktywizowac 
cheat mode. Jesli uslyszysz dzwiqk - wszystko 
jest OK. Teraz uzywaj klawiszy: 

F3 - poprzedni level 
F4 - nastppny level 
Alt-FI 2 - 5 zyc dodatkowo ttylko w trybie 

single-play) 
Alt-G - nieskonczone bomby fj/w) 

hngon 
tar 

EMicroprose) I 

Nacisnij tylde (~), lub TAB, jedli tylda nie 
dziala, by wywolad konsol?, i wpisz: 

ALLAMMQ 
FLY 
GHOST 

GOD 
INVISIBLE 

KILLPAWNS: 

WALK 

SLOMO # 

SUMMON # 

PLAYER5QNLY 

OPEN# 

BEHINDVIEW 1 
BEHINDVIEW 0 
SHOWACTORS 

SUICIDE 
WALK 

MJ.A. 

- bron i amunteje v 
■ latamy 
- przechodzenie 

przez sciany 
- god mode 
- niewidzialnosc [0 

\ - wyl. 1- wlqczona) 
‘ * zabija wszystkich 

pimlwniMw na 
etapie 

- onulujB dziaianie 

GHOST»FLY 
- zwafnia/przyspiesza 

gr? [1 - normalne 
tempo) 

- otrzymujesz bron 
# [tu wpisz jej nazw$) 
- zatrzymuje czas 

wl/wyl. 
- skok do mapy o 

nazwie # 
- uj^cie w TPP 
- uj?cie w FPP 
- pokazujelwszelkie 

bronie, znajdzki 
etc, na etapie 

- do widzenia... 
- anuluje latanie i 

przenikanie przez 
sciany 

flil intafacPi'le) 

•Nacisnij FI w mission room, wpisz kody: 

mia level - dostqp do wszystkich 
misji 

mia medal full - wszystkie odznaczenia 

•W czasie gry nacisnij FI i wpisz: 
mja complete - konczysz misjq 
mia dog - nietykalnosc 

interactive) 

tlfzitpefnienie do cheatdw 110/96) 

Wpisz podczas gry: 
nvashowmap 
nvaclip 
nvalevel#xx 

pelna mapa 

dipping 

skaczesz na 

level xx w kampani 

# [np. 107 - 

pierwsza kampania. 

level 7) 

for Speed 3 

Dodatkowy cheat, uzupelnienie do cheatdw z 
10/98 

•Wpisz w dowolnym menu: 

allcars - dostqp do wszystkich 
mozliwych w grze pojazdow 

m 
Wpisz.podczas gry: 

AWAYGGAL 
HOMEGOAL 

- Gol dla gosci 
- Gol dla 

gospodarzy 
- Daje zawodnikom 

dfuzsze rqce, nogi i 
szyje 

- Sprowadza 
hokeistow do 
rozmiaru dzieciakow 

- Powoduje wykluczenie 
- Powoduje kontuzjq 
- Fajerwerki nad 

lodowiskiem 
- Publika biyska 

fleszami aparatdw 
- Automatyczny badiczek 

przy kontakcie z 
przeciwnikiem 

- Kije idq w ruch! 

Or Die 
Trying CDDTJ 
iPsygnosis) 

•Wpisz w gldwnym menu (gdy zrobisz to 
poprawnie, powinienes uslyszec dzwi?k): 

MANTIS 

NHLKIDS 

PENALTY 
INJURY 
VICTORY 

FLASH 

CHECK 

GRAB 

LACRIMOSA 

SOPHIA 

KARMA 

- po starcie i 
wyborze postaci, 
pojawi siq dodatkowe 
menu, gdzie b^dzie 
mozna sobie nieco 
ulatwic zycie 

- nowa postac do 
wyboru - Sophia 

- j/w, tylko ze Karma 

•W czasie gry nacisnij ESC i wpisz: 
XUL - max. energii 

BOZ 
JBB 
MATH 

GRABO 

MUMU 
ALEX 
RIK 
CACHOU 

BAR 
BIRDY 
ODT 

- max. many 
- kupa broni 
- zwi^kszasz silq razenia 

broni 
- dodajesz energii, broni, 

etc. 
- Experience na maxa 
- 50 zyc 
- wszystkie zakl^cia 
- praktycznie wszystkie 

poprzednie cheaty 
naraz + parqinnych 
ulatwien 

Nacisnij T i wpisz: 

MPGOD 
MPKFA 

MPHEALTH 
MPAMMO 

MPARMOR 
MPCUP 

MPPOS 
MPCAMERA 
MPLIGHTSCAPE 

- Godmode 
- amunicja, pancerz, 

zdrowko 
- max. zdrowie 
- max. ilosc 

amunicji 
- max. pancerz 
- przechodzimy przez 

dbiany (powtorne 
wpisanie - wylqczenie 
tej opcji) 

- pokazuje pozycj? (j/w) 
- ujqcia kamer (j/w) 
- Light Scape on/off 

Spearheai 
(KSfarovew^a' 

Nacisnij jednoczednie klawisze: s,p,e,a,r,h, 
Efekt: nietykalnosc. Jesli nie dziala - sprdbuj 
je wciskac po kolei (trzymajqc jednoczednie 
wcisniqte poprzednie klawisze), 

Wpisz podczas gry: 
avtoritet ■ zwi?kszasz dominacj? 
bolshedeneg - kasa 
hochutuda - wszystkie klucze 
udacha ■ wiqcej szcz^dcia 

I Hiimer I 



Krolestwa Chaosu 

IS a la Hellas 
AhI Xulee wiikacji, koniec laby, 
lioiastala tyHwwspomnienie lata i kilka 
pwfdDhaw na siatkflwce oka, htdra 
skladajq slf-fia jedn obnaz: Grecja. No 
wlaliilD, jak isijesi z grami fabularnyml w 
ojczyzriG lytu mltflw? Czy w ogdle znajq 
laniRPB? M wyglqila rynekfanteatyki, 
go czytalq, gb agtqdalq, czaio stichajq? 
MitlBhBW- otoraport. 
wmm CoSTa Grecja, kolebka kultury 

grtidziemnomorskiej, 
mezapr^eczalny wzorzec 

sztuki, nauki. Nie 
przez przypadek przed 
wiekami wladnie w tej 

gorzystej krainie, zwanej Helladq, 
tworzono podwaliny pod nowozytnosc. 
Starozytni mieli bowiem cos, czego 
dzis zaczyna brakowac: dwieze 
spojrzenie na otaczajqce ich zjawiska, 
na przyrodq, na jej piqkno, ale i 
zagrozenia. Tlumaczyli sobie ten 
otaczajqcy ich swiat jak najlepiej 
potrafili. A gdy potykali si? o rzeczy 
przerastajqce ich mozliwosci, 
obdarzali je pierwiastkami boskodci. 
Ale nigdy nie ustawali w 
poszukiwaniach, w bafdaniach, w 

pomyslach na Swiat, na nature i na 
czlowieka jako takiego. Ta eksplozja 
mysli owocowala jednq z 
najpiqkniejszych, najwspanialszych 
kultur, jakie kiedykolwiek powstaly. 
W t? kultur? wpisane sq - jako 
fundament - mity o ludziach i 
bogach, o zbrodni i karze, o piqknie, 
mitoSci i zyciu, ale tez o brzydocie, 
nienawisci i Smierci. Ktoz z nas nie 
zna starozytnej, basniowej Hellady? 
Pelnej centaurow, cyklopdw, hydr, 
sfinksow, syren i calego mndstwa 
innych klasycznych stworow. Jak 
wiqc wyglqda Hellada dzisiaj? Jak 
fantazjuje si? w dzisiejszej Grecji, 
potomkini starozytnej Hellady? 

Jak? Tak samo jak na calym swiecie. 
Moze tylko nieco bardziej 
klimatycznie, bo rozegranie sesji 
Wampira w parkach pod Akropolem 
moc swojq miec musi i 
niezapomnianq wymow?. Ale moze 
po kolei. Zacznijmy od fundamentu 
fantastyki, czyli od stowa pisanego 
Coraz rysowano-pisanego). Zasadniczo 
rynek literatury fantastycznej w Grecji 
nie rozni si? zbyt wiele od polskiego. 

Przechodzqc miqdzy potkami w 
ksiqgarniach dostrzegalem te same 
tytuty, tych samych autorow i wyzsze 
ceny :). Wydaje si? tarn (rownie 
namiqtnie jak u nas] Tolkiena, Dicka, 
Clarka, Asimova, Kinga, Vonneguta... 
znaczy si? - klasyka. Ksiqzek 

mlodszego pokolenia pisarzy jest 
sporo, ale wyraznie da si? odczuc, ze 

wydawcy bazujq jednak na klasykach. 
Hmm, zaraz, zaraz, zdaje si?, ze 
jestem Warn winny maly obrazek z 
typowej greckiej ksiqgarni: wchodzisz i 
zaczynasz rozglqdac si? za jakims 
dzialem o nazwie ..fantastyka". Nie 
ma. Rozglqdasz si? i widzisz kogos z 
obslugi. Zadajesz pytanie o to gdzie si? 
miesci interesujqca ci? polka. Wyrazny 
i niczym nie skrywany karp goscia z 
obslugi sprowadza ci? natychmiast na 
ziemi?. Fantastyki NIE MA?! Ano nie 
ma, odpowiada ci si? rezolutnie, na 
doktadk? zadajqc pytanie: a co to 
wlasciwie jest? No i bqdz tu mqdry! 
Caty ten obrazek ma stuzyc Tobie, 
czytelniku, ku uzmystowieniu jak malo 
jest to popularny gatunek literacki w 
Grecji, Ale mala popularnosc wcale nie 
odbija si? na jakosci. Wydaje si? ksiqzki 
zasadniczo dobre. Nie spotkacie tarn 
calych szafek zawalonych kolejnymi, 
setnymi juz tomami przygod jakiegos 
Conana czy innego Skywalkera. Tam 
szanuje si? papier. Takie ksiqzki 
owszem sq. ale nie dochodzi do 
przegiqd znanych z polskich ksiqgarni, 
gdzie sposrod setek tytulow 
beznadziejnej grafomanii nie mozna 
wybrad jednego dobrego, bo miernoty 
jest po prostu za duzo. Na szczegolnq 
uwag? zasluguje fakt, ze przez caty 

okres mojego tam pobytu nie 

zobaczylem ANIJEDNEJ ksiqzki 
autorstwa greckiego pisarza. Zadnego 

greckiego nazwiska podpisujqcego si? 
pod ksiqzkqfantastycznq. Nic, null, 
zero! 0, jakze mnie duma narodowa 

teraz rozpiera! 0 ilez ubozszy jest ten 
kraj nie majqc swoich Sapkowskich, 
Bialoleckich, Zajdlow, Dqbskich... 

Swoj blqd w pospiesznej ocenie 
greckich ksiqgarni zauwazylem dopiero 
kiedy [przez absolutny przypadek) 
trafilem do sklepu w calosci i jedynie 
poswiqconemu fantastyce. Fantastyce 
w kazdej z jej odmian i przejawow. 

Ksi?garnie? Zapomnijcie o 
ksiqgarniach! Nie tam sprzedaje si? 
fantastykq. To dziejesi? w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

nastawionych jedynie na sprzedaz 
wszystkiego co wiqze si? z fantastykq, 
RPG, grami, komputerami, komiksami 
itd. No wi?c przez przypadek 
wszedtem ci ja do takiego sklepu. 
Oszalalem. Byto wszystko co tylko 
mozecie sobie wyobrazid i chcied do 
grania w RPG. Wszystko do karcianek. 
Wszystko do systemow bitewnych 
tmoja kolekcja sourcebookow do 
BattleTecha powi?kszyla si? 
dramatycznie). ltd., itp. Musz? 
przyznac, ze taka filozofia prowadzenia 
sklepu bardzo mi si? spodobala. Owoz 
miatem wszystko pod r?kq, co 
chcialem mogtem przejrzec, obejrzec i 
wyprobowac [no, boosterow otwierac 
nie moglem :]] w czekajqcym na mnie 
pokoiku specjalnie do tego celu 
przystosowanym Ctzn. automat z Colq, 
stoty, wygodne siedzenia, no i 
komputer oraz konsola dla tych co to 
chcq grac). Systemow RPG bylo bez 
liku, Iqcznie z jakimis japonskimi 
hybrydami (tzn. RPG bardzo scisle 
powiqzane z systemami bitewnymi, z 
duzq porcjq storytellyingu]. W ogole 
jesli chodzi o RPG i znajomosc 

^systemow, to musz? przyznad, ze 

jestedmy sporo do tylu, Ot chodby te 
japortskie dziwadta, ktore wyglqdaty 

wprost cudownie [kapaly od mangi 

najwyzszego lotu) i zapewne takoz i w 
to si? gra. TMa moje niesmiale pytanie o 

to, kto kupuje systemy po japonsku, 
sprzedawca odpowiedziaf mi, ze 
maniacy mangi gtownie, ale tez i 
kolekcjonerzy co to nie grajq, a 

gromadzq. Jedli chodzi o mang? i 
anime, to musz? przyznac ze nie braklo 
ani jednego, ani drugiego. Przeslicznie 

wydane komiksy z rysunkami takiej 
jakosci, ze chowajcie si? glqboko 
Siostry z Ksi?zyca, anime wydana na 

kasetach, CD- 
ROMach, DVD i 
innych nosnikach. Lo 
Jezu, dopiero teraz 
uswiadomitem sobie, 
dlaczego skosnookim 
moze catkowicie 
odpalac na tym 
punkcie! Zaraz koto 
mangi stojq stojaki z 
najswiezszq (lub 
najdrozszq 
(albumy!!!)) 
propozycjq Marvela. 
Komiksy francuskie, 
belgijskie, dwa 
Thorgale po polsku 
[podobno przychodzq 
tam i Polacy) i cata 

masa innych krajow 
byla reprezentowana 

na pdlkach tego sklepu. Wybor 
zwalajqcy z nog! A poza tym... pisma! 
Setki tytuldw z calego swiata... Od 
branzowych pism o karciankach az po 

X-Files. Wszystko. I znow chwila 
zdziwienia; nigdzie nie moglem 
zauwazyd napisdw po grecku. 
Znalazlem co prawda w koncu kilka 
tytuldw pism wydawanych w Grecji, 
ale wydawnictw na ksztalt naszej 
..Fantastyki" czy „Magii i Miecza" nie 
udwiadczysz. 

Osobnq zupefnie kwestiq sq komputery 
i konsole. Po jakie licho w sklepie z 
RPG i fantastykq stoi pecet i 
PlayStation? A po to, abym bez 
zadnych problemdw mogl sobie na 
przyklad pograd w Resident Evil 2. 
Taka praktyka podobno si? sprawdza. 
Resi 2, wedlug sprzedqwcy, sprzedaje 
si? jak cieple buteczki, podobnie jak 
kilka innych tytulow (Resiego 2 
nabylem osobidcie! Powinniscie 
zobaczyc intro - odjazd! W ogdle fajna 
giera). Jak wi?c widac - jak si? chce, 
to mozna wiele. Szczerze mowiqc 
bardzo mi si? spodobal taki game 
corner. Zwlaszcza po akcji, ktorq udalo 
mi si? zaobserwowac. Spotyka si? w 
sklepie dwoch kumpli. Jeden z nich ma 

powazne klopoty z jakqs gierkq. Co 

I Humcr I 
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Zamawiam ptyty: 

|Q2. 

1 Swiat MP3. ...25,00 zl11 

1 Arsenal Stratega. ...25,00 zl 11 

Lightflow. ...20,00 zl ! i 
1 o 

Internetowy Niezb^dnik... ...25,00 zl 

CO x: 
CO 

c 
> 

Zamawiam ptyty: Zamawiam ptyty: 

|| DQ2.25,00 zl 

11 | □ Swiat MP3.25,00 zl 

Ilf □ Arsenal Stratega.25,00 zl 
c ro 

1 If □ Lightflow.‘.20,00 zl 
Q- o O 

□ Internetowy Niezb^dnik.25,00 zl 

□ 02....25,00 zl 

□ Swiat MP3.25,00 zl 

□ Arsenal Stratega..25,00 zl 

□ Lightflow..20,00 zl 

□ Internetowy Niezb^dnik.25,00 zl 

Jezeli zamowisz dwie ptyty 
rzymasz ZA DARMO kr^zek 
spotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiaj'icego 
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UWAGA 
PROMOCJA 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO krqzek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

"podpis zamaWafecego 

UWAGA 
PROMOCJA 
Jezeli zamowisz dwie ptyty 

otrzymasz ZA DARMO kr^zek 
zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis "zamawiajicego" 
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Knolestwo Chaosu 

robiq? Kupujq sobie col?, wyciqgajq 

fajki, odpaiajq konsol? i jeden pokazuje 
drugiemu jak nalezy rozwiqzac ten 
skomplikowany problem w Final 

Fantasy VII. No po prostu czysta 
stodycz i miod. I zalosc, ze to rzadkodc 
w polskich sklepach. 

Jednak pojawia si? podstawowe 

pytanie: czy mlodzi Gnecy grajq w 
RPG, karcianki itd.? Owszem, grajq. I 
to bardzo nami?tnie tach ten 

poludniowy temperament]. Sytuacja 
ze wst?pu, z grq w Wampira pod 

Akropolem wcale nie jest wymydlona. 
Podsluchalem po prostu niechcqcy 
rozmow?, z ktorej jasno wynikalo, ze 
starozytne swiqtynie to jednak 
najlepsze miejsce na skladanie ofiar i 

czynienie innych tego typu rytualow. 
[No, nie sam Partenon! Pod wzgorzem 
Akropol jest jeszcze catkiem sporo 
eiekawych ruin, o ktdrych istnieniu 
malo kto wie, a ktore cz?stokrod sq o 
wiele bardziej klimatyczne.) Jedli 
patrzec wedle statystyk sprzedazy, to 
najwi?kszym wzi?ciem cieszq si? 

(wciqz] systemy cyberpunkowe. Grecy 
odeszli niestety ze swiata mitologii w 
rzeczywistosc cyber- i nanotechniki. 
Chociaz sq dumni ze swych mitow. Nie 
ma Greka, ktory bez pewnej czci nie 
odnosilby si? do Olimpu. Juz male 
dzieci poznajq wszystkie brudy i 
smrody nawiedzajqce niczym plaga ten 
dom zeusowy. Niemniej wszechobecna 
technika skutkuje zafascynowaniem 
cyberpunkiem. Zresztq jest to 
wyraznie widoczne w sposobie 
sp?dzania wolnego czasu. 
Sprobujcie wieczorem w Atenach 
wejsc do czegos w stylu jaskini 
gier. Nie da si?! Wszystko jest 
absolutnie zapchane! Chcesz 
pograd na automatach? Poczekaj! 
Aby sobie owo czekanie umilic, 
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wypij piwko, drinka, pogadaj z 

kumplami przy stoliku popijajqc 
mrozonq kaw?. Tak w wi?kszosci 

wyglqdajq salony gier w Grecji. Nie 
powiem, jest to catkiem mile. 
Mozna sobie pograd, ale 
najwi?kszq atrakcjq po obiciu 
komus twarzy w Tekkenie 3 jest 
oczywiscie wypicie piwa. Oby ten 
sluszny trend dotarl i do naszego 
kraju! 

To co zaskoczylo mnie najbardziej, to 

widok bardzo wielu przedstawicielek 
plci pi?knej, ktore z ozywieniem \ 
niejakim znawstwem opowiadaty sobie 

nawzajem kolejne przygody rozegrane 
w ktoryms ze swiatdw RPG. 
Dziewczyny sq tarn we wszystkim 
bardzo na biezqco! I jest ich naprawd? 
sporo. Sprzedawca z powyzszego 
sklepu na moje pytanie o ilosc 
dziewczyn przychodzqcych tu do niego, 
odpowiedzial mi, ze raz na jakis czas 
dzieje si? u niego istny babiniec i 
najazd Amazonek. I nie myslcie sobie, 
ze wzi?ciem cieszq si? mile i lagodne 
systemy... 0 nie! ..Kult" to 
przedszkole kobiecego RPG w Grecji. 
Zartuj? sobie teraz troch?, ale fakt 

jest faktem - ci?zkie systemy majq 
spore wzi?cie wsrdd Greczynek. 
Szczerze mowiqc jest to bardzo 
budujqcy widok-pled pi?kna 
oblegajqca polki sklepowe w 
poszukiwaniu jakiejs ostatniej nowosci, 
przekrzykujqca si? nawzajem, klocqca 
si? o nosnosc kuszy sportowej i tym 
podobne problemy. To naprawd? si? 
czuje, kobieta RPG nie musi juz bye 
wcale ksi?zniczkq czy innq tancerk?. 
Staje si? normalnym graezem, na 
ktorego postad mozna zawsze liczyc, 
graezem obdarzonym dodatkowo t? 
powszechnie znan? kobiec? intuiejq. 
Znakomita sprawa. 

Czy sq w Grecji 

organizowane 

konwenty?Takie 
pytanie zadatem 
grupce nieco 

starszyeh ludzi 
grajqcych akurat w 
sklepie. Wyszlo na 
to, ze i tak, i nie. 
Nie ma konwentow 
takich, jakie my 
znamy. Nie ma 

ogolnegozjazdu 
fandomu (jezeti w 
ogole cod takiego w 
Grecji istnieje; to 
trudno ustalic, wi?c 
po prostu nie wiem] 
w jednym miejscu, 
niekonczqcych si? 
dyskusji, klotni, 
grania przez trzy dni 
non stop, a 

wszystko podlane 
rzekq piwa. Nie ma 
spotkan z autorami, 

rozdawania nagrdd i ogolnie tych 
wszystkich smaezkow, z jakich sklada 
si? typowy konwent (musz? przyznad, 
ze chiopakom bardzo spodobal si? 

pomysl takich zjazdow i szczerze nam 
ich zazdroscili]. Czegos takiego nie ma. 
Zamiast tego stal? praktykq graezy w 
Grecji sq wyjazdy. Zbiera si? po prostu 
tych kilku znajomych, ktorzy zazwyczaj 
grajq razem, pakujq plecaki i ruszajq w 
wycieczk? po Europie. Chlopcy, z 

ktorymi rozmawiatem, nieco wczesniej 
wrocili z takiego grupowego wyjazdu 

do Francji. Podobno nie ma nic 
lepszego niz Wilkolak w Pirenejach. Nie 
wiem, nie mialem okazji sprawdzid, ale 
wierz? im na stowo. Czasem takie 
wyjazdy gromadz? dwie, trzy albo i 
wi?cej grup. Wtedy jedzie juz silna 
reprezentaeja graezy, trzymajqsi? 

razem, wymieniajq doswiadezeniami, 
grajq ze sobq nawzajem... Jednym 
slowem zaezyna si? robic mocno 
konwentowo. 

Mozna by pisac jeszcze sporo o tym 
poludniowym kraju, o ludziach 
bawiqcych si? w RPG, o ich 
zwyczajach, mitach i legendach, z 
ktdrych wyrost niejeden system i na 
ktdrych opiera si? niejedna mitologia. 
Kto jeszcze nie odrobit obowiqzkowego 
zadania ze znajomodci mitow greckich, 

niech szybko si? z tym uwinie. 
Naprawd? warto. One wprost kapiq od 
pomyslow na przygod?. Dobrq 
przy god?. 

PS. Przykro mi to mowid, ale piwo to 
w Grecji jest kiepskie. ■ 
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Kr6lesfcwo Chaos u 85 

MUD [ang. Multi User Dungeons) jest praktycznie mm wersja tradycyjnych sesji 

Wi Iflhrch jakle nwmm w piwitafi, przy stabym blasku swiec i muzyee z filmu 

Jmeliearf, i la niewlBtki mmi ze tu caty otaczajycy nas Mi ndbieramy przy 

pomuuv kMikaidw pojawiajacych sip na ekranie naszego komputera. Wszystko In jest 

milm usludze internetowoj nazywanej telnetem, klora pnzwala nan na 

korzystanie z mm konpetera, lezqcego aawel za ociaiim, np. w celiel czysto 

r&zrywkowycli. In mm ndpawiednien iprogramowanla, distepup wrazz 

adresaii serwerfiw na stpsnath WWW, ticzyny sip z konpatepeg iitupjieyi 

wyiirany przez nas MUD i logujemy sip do gry. Czasami polpczenie nie moze zoslafi 

nulla™. Dziije sip tak, gdy serwer, do ktorego sip „dobijamy" zostat 

ntfmv w calu oprftznienia pamipci z nadmiornej i ppzeszkadzancej w zabawie 

iloScI informacjL lawsze jednak po pare Binoiaih wszystko wraca do normy. Teraz 

czeka m \mw lylko wykreowanie pasted (zadanie to jest proste dzipki 

wszaehebetjnerau lielpowi) i mozetny ruszafi w wirtualny Ml. 

dLugj 

swiecie, na porzqdku dziennym sq 
ktotnie mi?dzy najwi?kszymi 

zapalencami, jednak wi?kszosc 

podrdznikow przyjazni si? i walczy tylko 
u boku pnzyjacioi. W ten sposdb 
powstajq klany i gangi zrzeszajqce 
zqdnych wnazen ositkow, gildie dla ludzi 
znacznie bardziej opanowanych i kluby 
wyznaniowe, dla lubiqcych czuc nad 
sobq opiek? bogow. Znane sq 
przypadki tworzenia sekretnych 
jqzykow dost?pnych tylko czlonkom 
sekt, ktorzy poslugiwali si? nim, 
mowiqc o rzeczach tajnych lub po 
prostu takich, o ktdrych lepiej nie 
rozpowiadac na prawo i lewo. 

Z punktu widzenia Polaka najwiqkszq 
wadq MUDow jest to, ze w duzej 
cz?sci sq one napisane w j?zyku 
angielskim (pomijajqc koszty dostqpu 
do internetu). Cale szczqscie od paru 
lat istnieje kilka polskich MUDdw, z 
ktdrych chyba najlepszymi sq: Arkadia 
(194.92.31.100), wcalodci 
tlumaczona z angielszczyzny i stale si? 

^^^^kierwsze wrazenie moze 
■byd troch? szokujqce dla 

ktorzy wychowali si? 
wdobie SVGA i 

akceleratordw 

greficznych, cafa bowiem 
rozgrywka prcwadzona jest tu tylko i 
wytqeznie w trybie„. tekstowym! 
(obecnie istnieje juz kilka wyjqtkdw np. 
Meridian 59. ale nerazie potwierdzsjq 

one regut?). Jedynymi animacjami sq 
znane m.in. z IRCa buzki, symbolizujqce 

* emocje lub stan fizyczny gracza. 
Jednakze dzi?ki znakomitym opisom 
dwiata, ktdre dzialajq na wyobrazni? 

niozym proza Sapkowskiego, kazdy 
uczestnik zabawy odbiera go na swoj 
sposdb. czyli tak jak sobie wyobraza 
np. dredniowiecznq Angli? albo 
Gwiazd? 6mierci. Pozwala to uniknqc 
wielu nieporozumien, a przede 
wszystkim przestojow spowodowanych 
duzq ilosciq danych do przeslania 

(szczegolnie w godzinach szczytu). 
Komunikaty, dzialajqce na zasadzie 
hasel kluczowych (spojrz, wejdz. 
splun), wklepujemy z klawiatury, nie 
korzystamy przy tym z kursorow, a 

tym bardziej myszki. Pami?tac nalezy, 
ze komputer nie jest zbyt mqdry i 
gfupieje nawet przy najmniejszej 

literowce. dlatego szybkie wpisywanie 
prawidlowych polecen jest nie lada 
sztukq. Ale przeciez na samym 
stukaniu gra si? nie kodczy. 

Wfasciwie zabawa zaczyna si? dopiero, 
gdy opanujemy juz podstawy obslugi 

MUDa. Co b?dziemy dalej robic, zalezy 
tylko od nas. poniewaz jak w kazdym 
RPG mamy tu pefnq kontroi? nad 

/ 

naszym bohaterem. Mozemy zatapac 
si? na jakies treningowe questy (np. 
dostarczanie listow) albo od razu 
rzucic si? na szerokie wody 

egzystencji. Jesli swiat, w ktorym 
gramy, jest odpowiednio 
dopracowany, mozemy np. isc na 
grzyby, zapolowad na kroliki, 
poszukac skarbow w podziemiach 
czy nawet zaciqgnqc si? do zakonu! 
Po pierwszej godzinie przed ekranem 
nasza wyobraznia pracuje na 200% 
mocy, jest duzo bardziej obciqzona 
niz w przypadku np. Diablo na 
battelnecie! Rozp?dzonej fantazji nie 
zatrzyma nawet zakonczenie sesji, 
dlatego sugeruj? rozpocz?cie gry w 

| okolicach ferii lub przynajmniej 
weekendu. Po paru dniach moze si? 
bowiem okazac. ze rzucila nas 
dziewczyna/chlopak, nie przystqpilismy 
do matury, rodzice pojechali mieszkac 
u babci, a nasz chomik umarl z glodu, 
patrzqc przez szybk? akwarium na 
nieobecnego duchem pana/paniq. 

rozwijajqca, oraz majqca najwi?ksze 
tradycje Studnia Dusz 
(150.254.113.11). Jak juz pisalem, 
istnieje znacznie wi?cej swiatdw, do 

ktdrych adresy 
mozemy znalezc na 
kilku stronach 
WWW. Warto je 
pozwiedzac i 
wybrac ten, w 
ktorym czujemy si? 
najlepiej. Mimo 

braku grafiki MUDy 
broniq si? przed 
nawalnicq 
battelnetow i gier 

w stylu Diablo - na 
cale nasze 
szcz?scie, 
poniewaz 

niepowtarzalna 
atmosfera 

tradycyjnych RPG 
w produktach 

komercyjnych 
zostala zatracona. 

Gdy juz poznamy troch? swiata, 

odkryjemy prayvdziwq magi? MUDdw - 
praktycznie nieograniczonq wspolprac? 
z innymi graczami. Pisz? praktycznie, 
poniewaz spotkalem si? z glosami 
krytyki, ktore niemoznosc drapania si? 
po dziwnych miejscach traktujq jako 

ograniczenie swobdd obywatelskich. 
Nie mog? si? z tym zgodzic, w koncu 
nawet w panstwie calkowitej wolnosci 
istniejq prawa, ktore t? wolnosc 
regulujq i nie pozwalajq obywatelom na 
wszystko. A tutaj mamy mozliwosc 
przywrdcenia kolegi do porzqdku 
kopniakiem w tylek lub plugawq 
uwagq. Wszystko zalezy od ilosci 
komend dost?pnych w danym swiecie 
- jesli 
administrator 
nie ma nic 
przeciwko, 
mogq one 

symbolizowac 
nawet bardzo 
malo popularne 
czynnosci, np. 
dezorientowanie 
kota. Podczas 

gryspotykamy 
wielu (znacznie 
wi?cej niz na 
battelnetach) 
ciekawych 

ludzi, znanych nam na poczqtku tylko z 
wyglqdu, zas po blizszym poznaniu 
rowniez z imienia. Nasze stosunki z 
nimi ukladajq si? tak jak w realnym 

I HUfilEf 1 



pattern* fp. m ml 11. Loops. 
Na Joopy", czyli zap ?tton»|$^j# wane 
sekwencje sk(ada£ si? mog^ 
wszystkie rodzaje pertii instriimeritalnyct 
[fiawtit wukslnychl. ZwyWe bywaj^ l.o 
breskbeatowe sekwencje perk^ne. riffs 

IF + 
odrywany w p?tli pi 40 FD6 | -barwaOl 

subbass 
ftl - moment 

|UdikuM 
01 40 | 

| ‘moment 

Bffi I 
| • moment 

„kJiktj" 

la+wykresu 

miBisce 

ktopG mim wlGlblDiele mm kursu 

city mieslgc pewnie Ju2 ezeftajg.:) 

FALCON/TDR 

9. Apperigo ,,12”. 
Efekt przypominajqcy nieco brzmienie 
syntetycznych barw ze starych 8- 
bitowych sprz?tow. Polega na nafozeniu 
na lini? melodycznq bqdz tez inne partie 
instrumentalne utworu efektu ..arpegio" 
(Oxy) z parametrem podnoszqcym dzwi?ki 
o 12 pdltondw, czyli o cal? oktaw?. 
Mozemy kombinowac odpowiednio 
wartodciami 000, 00C i OCC. Catosd 
dosyd ladnie zabrzmi, jesli podlozymy pod 
ni? syntetyczn? barw?, wi?c darujcie 
sobie eksperymenty z gitarami, fletami i 
podobnymi piszczalami. ;) 

10. Sub-bass notecut. 
Sub-basem nazywamy instrument o 
charakterze infra-dzwi?ku, czyli barwy 
prawie nieslyszalnej dla naszych uszu, 
natomiast wyczuwalnej na naszym ciele 
przy uzyciu duzej mocy zestawdw 
glosnikowych. Wykres tego typu sampla 
to po prostu sinusoida. Jezeli odtwarzana 
prdbka takiego basu zostanie przez nas 
wylqczone przy uzyciu np, komendy COO, 
to na niektdryeh kartoch muzycznych 
moze to jpo wo do wad ..klikni^cie", 
slyszelns dla ms za kazdym wytqczeniem 
nuty. SpaVybdowane jest to tym, ze 
wychytona wzr#dem poziomu zerowego 
;fflembrafia glosnika po natychmiastowym 

gwaltownie powrdci 
jferowej, Ten wlasnie moment 
Bis slyszolny wtasnie jako „klik". 

do 

rawdzimy. WklosMB patterns 
nizszy przykladzik, filie zapomnijeie tez o 
sdowaniu odpowiedniego sampla ) 

I co, niezle nam si? brzmfenie kwssi? 
>>>(examp!e10.xm)<<<. ISfa ^fiki" 
jest tyiko jedna rada Zarniast wyt?czad 
d2wi?ki przez uzycie gloSnodti 00, 
mozemy posluzyc si? bardzo szybkim 
portamento down (S24FJ. Musicie jednak 
pami?tac, ze szybkodd portamento zalezy 
od pr?dkosci i bpm'ow, wi?c za kazdym 
razem musicie eksperymentowac z 
parametrami komendy. 
> > > Cexamplel Ob.xm) < < <. 

- barwa 01 
- subbass 

| OB E-4 01 40 
|07 204 
|08 204 
|09 24F 
110 00 

| - moment 
„ kliku” 

i 
| - moment 

..kliku" 

i 
i 
i 
i 
| - moment 

„ kliku" 

Jesli ..klikanie” nie ustanie, mozecie 
jeszcze sprdbowad za kazdym razem po 
wpisaniu $24F wpisac COO w nastgpnej 
pozycji. Przy zastosowaniu instrumantdw 
opartych na wykresie sinusoidalnym 
pojawia si? jeszcze problem ttlikankf w 
czasie zmiany panningu. C/y to przy 
uzyciu komend w patternacff^czy tez je$i 
mamy wtqczony „ panning envelope?, 
niestety jak na razie nie utlalo npij?; 
znalezc na to lekarstwa, moze godcte z 
„tritonu" cod na to poradzq. j 

odslucht$^y> [a trzywajqc 
range" Jedll prdbka odgr ywana j^t w 
niewfaSdwym tempie. podkr?camy je 
zwj?kszajq^zmniejsz0|gc wysfllWnuty 
w oknie Mpfsy:M. Aby dokladnie zaznacryd 
konkretny fragment, wystarczy 
powi?kszyd wykres, Kiedy wybraftemy juz 
potrzebny moment sampla, pozostaje 
wyci?c go. przyciskajgc „trim", nast?pnie 
mozemy zdefiniowac sobie odpowiedni 
obszar zap?tlenia. Zobaczcie, ze p?tla 
typu ping-pong brzmi calkiem do rzeczy. 
Jesli zdarzy si?, ze nasza sekwencja jest 
zbyt wczesnie uci?ta, tzn. brakuje jej 
zakobczenia, to wtedy moze nam’ pomoc 
zap?tlenie ..pingpong" na koncu sampla. 

Teraz troch? odnosnie samej 
synchronizacji naszego loopa z tempem 
utworu. Jesli, przykladowo, nasz loop 
przy tempie 03/135bpm pokrywa 16 
pozycji patternu, wtgczamy sampla w 
pozycji 00, a w pozycji 15 skracamy 
pattern stawiajqc komend? „d00". 

| M 02 

| &5 02 

0-5 02 

usteliC ozy 

isiejsekweitep 

01 10 3211 - odetjranie 
mtjst (offset; 20+1) 
01 2A 9211*- odegrame? 15 

(Offset 20+1) 

16 r-5 01 40 

Jedi rna 
:i musimy posluzyd si? 

iporametrem 1 finstufie* w frtsMfUmeat 
■editorce, ieby lefcko spowolnii semplo, 
Przy odpowiednio dobrym slucfiu #zdy 
jest w star# -usfcwtt..loopa bez patrce# 
na wykres. Jeszcze jedno, dia pewm^ci 
dobrej synchronize^ mmm na 
dodatkowym kanale wpis&6 sobie 
miarowe tyksnie (np. 4/4) tak jak na 
przykfadzie powyzej. Czasern naprawd? 
si? przydaje. JeSli wszystko poszlo 
zgodnie z planem, to mamy jui p!?knega f 
loopa gotowego do grama. Prawdziwe 
zabawa zaczyna si? wlasnie teraz] 

Kazda sekwencja, czy to perkusyjna, czy 
gitary basowej i w ogole kazda imia moze 
bye przez nas odtwarzana od I'dznycn jej 
pozycji. Istniejg dwie metody. Pierwsza to 
proste ci?cie takiego loopa na kilka 
mniejszych. Drugi sposdb to sterowanie 
samplem przy uzyciu komendy „sample 
offset (9xy)". Ta druga jest chyba 
bardziej precyzyjna. Wymaga jednak 
pewnych przygotowad. Po pierwsze 
najlepiej sprawdzid sobie, jakie offsety 
przyjmujq wazniejsze fragmenty 
seb/eneji, tzn. uderzenia stopy, talerzy 
itd. Najlepiej przepisad te wartodci do 
nazwy sampla, Mozemy je ustalid 
uzywajqc sample-editora (zoom, 
playrange itp.). WartoM podane zostanq 
w oknie ..sample editor extension'1 jako 
poczqtek zaznaezonego frag men tu. 
Przykladowo, jedli interesu^cy nas 
poczqtek fragmentu Ibopa zaczyna si? w 
obszarze SSOOO- S ), to odtworzymy 
go w patter/# wpisujqc komend?:92D, 
Istnieje jednak wyj^tek w prxyped'ku 
zastosowania ;#mpli IG-bitowych, Wtedy 
wskazang w okrife Si E wertoSd musimy 
podzielid przez dwa+ pami?tej^c, ie to 
system szesfiastkqwy! 

Dla praktyj|^^Rstos|^:£pii8;^o#M 
zbuctowafefflrosty przyklad 2 

parkusy/nego, ObocakiBrystyczne offsety 
przyporz^kowBnais? dja: stopy 1 C$003, 
§nare fS2QKi stopy 2 j$70L 

IP 
Potfczls ustafanifl ppzycji poszczegdlnycb 
dfiw^lciw w sej^/eneji moze si? zdarzyd, 
ze warto^ offsetdw b?dzie wi?ksza 1 
“ ‘ Ni? po2QSte|B nom viitS 

podzielid sekweneje na 
miafa 

IpFOS! dla dodania 
1 przez nes lobpdw 

jlaSniad. Niektore 
\ nieoo c\m\, Np. 

plGujemy: 



01 

- odgrywanie 
ad-poczqtku 
sampla 

i .wm,iwfc- .,1,1wm 

0!l|)MZfj SW 

m jinnnntonrl 

COSTA 

i 01 921 

□ 1 921 

16F-5 01 
17 
18 
19 
20 F-5 01 921 
21 00 
22 F-5 01 
23 

24 F-5 01 920 

J - pawrdt do 
matey ma In ej 
jpSirioScip loop 
odgrywany 
jest nadal 

• odegranie 
dzwi?ku 
PPsnare" 
Cbffset 20 + 1) 

| - odegranie 
dzwi?ku 
1Psnare” 
[offset 20+1) 

j 31 000 

Aby odtwerzane 
graly prcez caly 
zmienid icb dym 
wlftolft ich offei 
14P15. Offeet *si 
jednak dfvvf^kodtw< 
$21 ' ■ 

I 
| - odegranie 

dzwi?ku 
1Psnare" 
(offset 20) 

I 
I 
j - odegranie od I 

■'dragfej stopy 
.[offset 70) 

| - przerwanie 

Scene w Grecj 

Pi^kny, cteply kraj - wydswalaby si?, zb 
warunkt do tworzenia czegokolwiek s? 
beznadziejne (a bo to zawsze lepiej nad 
morze skoczyd niz przy kompie siedzied, 
lepiej br?z iapad i szaszlyki wsuwad. czyli 
robid te wszystkie rzeczy. ktdre powinno 
si? robtd. ssetf^c w Grecji). Tak by si? 
wydswalOn.I OOBRZE BY Sl£ 
WYDAWA10! Chryste Pa nie . Grecja to 
kraj, w ktdrym nie robi $i? ebsolutnle 
NIC! Czy kto£ zns jakieS produkcje grup 
wywodzgcych si? w cafodci z Grecji 
(bywaj? samotne przypadki wspdlpracy 
np. greckiego grafika z jak^ zagraniczn? 
skip?]? Takie zvvierz? nie istnieje. Ogdlnie 
rzeci bior?c; scene nie istnieje w Grecji! 

Jest to abraz bardzo tragiczny afe, 
niestety, prawdziwy. Mlodych Grekbw 
ogarnqi kult grania, a co si? i tym wi?ze 
- kult posiadania najszybszych i 
najdrozszych maszyn, Wydawaloby si?, 
ze sklepy komputerowe powinny robid 
tarn zlete interest-. Jeszcze raz: tak 
tylko by si? wydawefa! Grecy s? 
przywiqzani do svuoich kompdw! Grajg, a 
jakze, ale... w gierkt sprzed kilku fat! 
Prewidtoijogd jest taka: jedli kupilem 
Mrzet 3: * 4 lata temu, to przeciez bez 
BgKuife. bvm go teraz wymianiai. 

chc^kyptd maszyng ^raz, to po co 
siabf^J&iemy na 

\ti Tafe soosYib mytk 
Obre^o,,,. ra 

i w hotefu. w tym 

uwag? „po jakiego grzyba potrzebny pani 
TAKI sprz?t", owa obrusza si? i mdwi, ze 
„na byle czym to ona nie pracuje". Taki 
sposdb myslenia przeklada si? tez na 
nowo nabywajqcych. Niestety, 
nabywajqcych tylko w jednym celu: 
giercowanie. 

Po uwagach ogolnych co do sprz?tu, 
czas przejdd do szczegotow dotyczqcych 
sceny. Na poczptek moze sposdb 
znalezienia jakiejkolwiek produkcji. Jezeli 
nie masz modemu, to jestes, drogi 
chfopcze, niezle upupiony. Stuffu nie 
znajdziesz chocbys nie wiadomo jak 
dfugo szukal. Tak wfasnie byfo ze mn?p 
dopoki nie wpadtem na pomysl, ze 
przeciez w Atenach wcale nie musi 
istnied gietda komputerowa (to jakid 
wschodnioeurapejski folklor). Przestalem 
si? wi?c pytad w sklepach o gietd?, a 
zaczqlem dowiadywab si? o stuff. 
Zdziwienie sprzedawcdw bylo ogromne! 
Pozwalilo mnie, jeden z bardziej 
ambitnycJi, fctdry bardzo chcial wiedziefi* 
czy stuff musi byt autoryzowany przez 
Ms to Mif kkie g oJ 0 matte. ile ja si? 
nalazitemff! W kobcl jednak znalazlem ,i 
"tukajcii a znajdzieciel! Nieduzy sklepik 

imymi centrum P&Bn> az dziwne, ze 
fetnipje* schowany gdzieS w 

iemiech. i dafeka pachnfcy czarnq 
Mmm robot? Sceneria ifcie 
diorieliezna - smugi tytoniowego 

unoszace st? w st?zi' 
itrzujlekkb pawalaia 

podobno calkowicie ich oszofomilo. 
Pozostali do dzi6 pod wrazeniem samej 
idei tworzenia czegos absolutnie 
nieprzydatnego. ale za to pi?knego, 
opierajqcego si? na, matematyce, ale w 
przekazie b?d?cego, co tu duzo mowic, 
sztukq. Owszem, znaj? nieco seen?, 
owszem - starajq si? bye na biezqco, 
tak, orientuj? si? w greckich realiach... 
Nizej podpisany zrobif wi?c z nimi 
wywiad. Ciekawy wywiad, ktdry 
piszqcemu te slowa dai wiele do 
myslenia. Zreszt? sami przeczytajeie: 

CoSTa: Jak wyglqda scena w Grecji? 

Odpowiedz: Nie wyglqda. Nie ma czego^ 
takowego. 

CoSTa: Dfaczego? 

Odpowiedii l kflkn wzgl?ddw- Po 
piempe bari&rq jest j?zyk - nie ma 
problemu zpigielskim, afe jak stworzyd 
greckiego mega po angielsku? Po co? 
Owsieiri. ikszdy moze wtody to 
przeczyted^ale co^ si? zatraca, nie 
pasuja* brak tej narodowej tDZsamo^ci 
CGrecy mej? bopia na tyiri punkeie - dop. 
autora), A twbratnle .czegoS 
wypeJniQpegG gr&ckimi fontami w kraju* 

sceny 
jest nteporozumieniem. Nie mdwi?c |u? o 

970 

A 

bpanlenianfe 

ilbojaS 

praybtudzanym! jarzenidt 
trzech chlopa, kWrycti 

$21. Roinic? od raru 
kompakcre znajdflacle 
pitykladdw arar (ditto 

Sb35»«sm» 
Tymejaeem. 



Odpowiedz: A niby gdzie mnmy 
wyjezdiac? W Grecjj nie tajffiffl 
dzieje. nie ma dnych parties, ■; 
itpT Pr^nejrwiiej my nrc o cjffl 
wiem^Nosirny si? 2 oomyrnm 
na jedrm 1zflgmi^yohprties 

nedsje si? do wwegpTfmj 
1 film 2god2iiem w peMHv 
(Mjlecialo cab m6km r 
stow* ktGrych raezej publ 

na rbj 

drobne 
1 Csp&cyfi^a studi6w)r aJe 
isHB.specjallzatiB. Jams 
M. to-'CGiorgos) bawl? si? 
itostas ja to ms talent do 
wszystkiego do kupy; 

ChWJlq 

iwiadi: temiscM Wyehoclii na to, is 
Za^nsrrty od sklepowego megaw 
L Imt mag bsega 

czy 
mai 
int-i 
me jest 
swoich hoi 
vvoi unkach ma pmmt pkakokvfek 
produkcjai?. 

CoSTb: Stapleto ohrazoburcze. Czy 
sami mi 1 tym problems roW? 

Odpowierif; Moze 1 cbrazo berm ale 
nfestety prawdziwe. Czy co£ staramy 
si? i tym Brotjid? Owszem. Mrzylihd 

„ iti2 w QOSie, 1 

nWyk| f grefika Ale nadal jest; iSm#y*, 
1 To cholerstwo wymaga tak duio pracy,,, 
“''rastchnienie). 

foSTa: Ludzie, chc? t? waszq jSfodLJkcj?! 

Odpowiedi: Ale po cq ci one? Mike tego 
w Polsce nie przeczyta, a poza tym jest 
to mag adresowany wyfgczoie do 

stafyeh naszyeh 
klientdw, wiesz: 
rekordy w gierkach, 
wyniki w 
deathmatchach, 
nowosci sklepowe itd. 
W przyszlosci mamy 
ambicj? stworzenia 
czegos naprawd? 
profesjonafnego. No i 
chyba masz racj?, 
stalismy si? grupq nie 
wiedzqc nawet kiedy. 

sprzedajemy produkcje scenowe 
gowniarzom, ktorzy przyehodz? kupic 
jakqs gierk?. 

CoSTa: Jak to, przeciez to wszystko jest 
free?!? 

Odpowiedz: Nie znasz m?ntalnosci Greka 
(mlodego)? Je6li za cos nie zaplaci, to 
znaezy, iz nie ma to wartasci! Ptacqc 
Cnieduze] pieniqdze zaciekawi si? on - co 
tez takiego wcisn?li mu sprzedawey, w 
korlcu za to zapiacit. 

CoSTa; I jaki jest tego skutek? 

QdpowiedZ: JesteSmy zadowoleni, 
Im^raSpfGciaki wracaj? i pytaj? si? 

czy mamy *tegoM wi?cej. Szkoda, ze nie 
ma ci? tu w zimie, kiedy wszyscy 
povsrei H'juz z wakaeji. wpadli w rutyn? 

praev Wtedy ta piwnica 
l-sie .rre do poznania. 

CoSTa: Teraz 
nieco z innej 
beezki - sk?d 
bierzecie nowe 
produkcje? 

Odpowiedz: 
Czuj? 0 co 
chcesz zapytac 
- czy mamy 
kontakty z 
jakimis greckimi 
swapperami. 
Niestety nie! 
Nie znalezlismy nikogo! Wszystko.co u 
nas nowe sciqgamy z sie$ffi&ie 
biogoslaw Internet! UtrzvmjJBMMB 
kontaktdw z zagranic?, meco rneilujemy. 
ale... 

CoSTa: Nie wyjezdzacie na jakieS 
parties? 

eo5 kombinujg, poznajq 
mozllwo5ci.no a pr«de. 
mbzliwo£ci swojs wlasne, To m., 

Irjest miTf^jdy prrychodzj m m 
czas \'M nQwiedzony matte i 
prezentujf flam swoje pracs. Qwszero, 
sq one baZnadziejne w dziewi?fidi@fesi?cW. 
procentaclip ale duma z ich stworzenia, 
radoSd 1 ich 
stworzenia jest 
warto obejrzenia 
kazdej 
beznadziejnoSci, 
wysiuchania kazdej 
kakofonii, 
przeczytania kazdej 
grafomanii. 
[Smuggler: a 
niekttirzy ciggie si$ 
pytajq czemu 
zamieszczam na CD 
tyle debiutanckiego 
stuffu 0 bavdzo 
niertiwnym i zwykie 
niewysokim 
poziomie... po 
prostu nie kumajq czaczy]. No i 

si? unas me 

is ludzi, ktdryefi 
grafiki. piianle 

pozostaje jeszcze te dziesi^ procent. 
ktbre jui coS sob? reprezehtuje1 Cod si? 
zeezyna i znakomidt si? cm}?, wiedzqc 
?e jastem pi-zy tym,.. 

CoST&i £zy siinne sklepy bau^qcesi? w 

CoSTa: Co chcielibyscie powiedziec 
czytelnikom CDA? 

Odpowiedz: Ha, no wtadnie - 
czytelnikom! Czlowieku, nawet nie wiesz 
jakie made tarn szcz?Seie, ze raz na 
miesi^c pokazuje warn si? gszete 1 

kompakterm w ktdrej macie k?cik 
scenowy. No coz, pozdrawiam 
wszystkich czyteJnikdy* \ szczerze 
Hazdroszcz?,.. 

Mita rozmowa, okraszoqs 2,resit? piwem 
i so forty mr orzeszkami (i me tylko) 
ci^gn?ia si? \eszcze dlugpiJChlopaki 
niestety nte chcjelt mr dad jadnej m 
swoich prDtJukcjk MO wifi, zewstydzq 
si?, ze to chtam itd. No cbz. troch? reeji 
mieli. Niemnrej po rozmowie z-cymi 
trzerna zapalericBmi poczulem si? jakoS 

meco tjiupfo. Rrzypomnlely mi si? |e 
wszystkie wojfiy t wojenki znane z: 
polskiej seen/. Przypmiiiata mi st? 
psgonka na twPrc# rswapperdw made 

tCDA. Priypo^filaiy mi si?podziaty na 

zrobilo, & 2 orawdziwa ^wiezD^cfa i 

Odpowiedz Nie wiem. Naprawd? nie 
mam fioj?cia Wsr&J tycti fcfIKw 

. totaktdw. ktire mamy w Gt:ecji. ani 
ladeii nie jest ctlowiekiem z jaki^fi 
zq|g|nizewane( grupy. czy czegos 
pDSi:daj?cego jakqA stni&r?. Clic? 
przez to pcwiedBeb, ze nic nam nie 
wisdcmo 0 i0m spoisobre dystrybucj 

me 

Sdr ismiecbl Jest znaeznie 
jfmu i calktem spora ludzi. Na 
omputeraiS biegaj? gierki, tu 
mog? si? wyzyd lub poznad gr? Iakomita praktyka 

- dop. autoraJ. Ten 
owisko scenowe 

1 we wszystko co 
oglqdania produkcjj. 

is w zapyziaf/m sklepie.nu 
Aten Mode... fTo jasc 
vdiim underground, mid, 

reeji okezalo 
adzieine, ale na 

s® 
jut 0 tym 
iy coS takiego, 
Jem mu nie 

yk? (to die tych 
tskze 



i^ONKURS 7 GWIA^LT, QRGANIZOWANYPRZEZ FIRM^ SEVEN ^fms.-~ J - 

Lista szczQsliwcow: 

Radiomagnetofon Bum Box Philips otrzymuje: 

Michat Dziewulski, Krakow 

Gry komputerowe: „Wacki - Kosmiczna Rozgrywka” wygrali: 

Krystyna Usewicz, Lipsk; Konrad Torek, Gliwice; Magdalena Markowska, Annopol; Marcin Bzdunek, Matkinia; Jarek Pgkala, Wola; Miroslaw Tocha Staronard Gd 
tukasz Kucharski, Czerwionka; Mikotaj Mirowski, Niemodlin; Ratal Nowakowski, Bialystok; Wojtek Smolak, I no Wroclaw 

w cwuwn 
DIRECT SALES 
www.ffconnp.conn.pl 
KONKURS NA RECENZJ^ - NAG ROPY fNDYWIDUALNE 

Zwycigzcami w naszym Konkursie zostali ex£?quo: 
1. Mariusz Wawro z Oswi?cimia za recenzjg gry pt: Doom 
2. Natalia Kowalczykz Opola za recenzjg gry pt: Tomb Raider 

Oboje otnzymujQ skanery ufundowane pnzez firing wysytkowq FF Computers oraz upominki od 
nedakcji CD-Acticn. 
Gratulujemy! 

ROZWIAZflHIfl KONKURSOW 
A oto pora (w kohcu...) na rozwi^zanie zalegtych konkursow, ogtoszonych w CDA 6 i 7/98. 

“ KONKURS CDA 6/98 NR 1 “ --—-- “ 

1. Gry stworzone przez Sida Meiera - prawie wszyscy wymienili Cywilizacjg, S.M. Gettysburg czy Railroad Tycoon. 
2, Na jelenie moglismy zapolowac w grze Deer Hunter. 

Zwycigzcci zostala Halina Wojewoda z Opola, 

a prenumeraty (od nr 1/98), otrzymujq: 
Daniel Budacz, Slopnice 

Konrad Kurczewski, Leszno Wlkp. 

Marek Rejs, Gdansk 

KONKURS NR 

1. CDx8 przesyla dane z prgdkosciq 1200 Kb/s. 
Nagrodg (czyli CDx24) otrzymuje: Jakub Jankowiak, Pamiqtkowo 

KONKURS Z CDA 7/98 

1. Jedynq grq, ktora otrzymala u nas 10/10 jest Unreal. 
2. Wigkszq pojemnosc ma plyta DVD, 

3. VGA to Video Graphic Array (akceptowalismy tez A jak Adapter) 

Nagrodg niespodziankg otrzymuje: Andrzej Kos, Konskie 

Prenumeraty CDA od numeru 1/98 wygrali: Tomek Byszewski, Puttusk; Artur Prokop, Dynow; Krzysztof Wilk, Rzeszow. 

Gratulujemy, nagrody wyslemy pocztq! 



Na luzie 

Ko mputerowe pranie mozgu 
(Italy pa m kolejny w naszym kaciku, 
w klii'ym (jak na razie) prezenlujemy 
Mv poMpn kefliputepyzacji, 
(SGbnice. nause itp. I jak zawsze 
podhcoslafiiy (fshliy si? Inalil klos, klo 
jesl pozkswiany poczucia kuaiaru), ze nie 
bierzemy ailpuwieilzialnoiGi za ponizsze, 
wyszperane w Inlernecie, teksly, zak 
wypKaaE to apinie nie n opiniami 
radakcji CDA) wydawnictwa Silver 
Stak.jakrMeznie majq na celu 

l, lo byta Konieczna Jazda 
i, a teraz ju2 zappaszamy do 

I ieazcze jeiloa. Autepem 

Prawdziwy Informefcyk 

Prawdziwy Informatyk, prawdziwy 
absolwent Prawdziwego Wydzialu 
Prawdziwej Informatyki Nielamerskiego 
Uniwersytetu d!a ENty InformatylaSw 
przyszedi da pracy. jak zwykle, o dziewiqtej. 

■ Well.,. - pomydfah ZiinqtakrfFJiysoftWltu 

Wyclqgn.ql box i software, przeczywl 
uwaznie warranty i conditions of use i 
rozerwal wrapping. 

- Cholera - zaklql - w manualu piszq cos 
calkiem innego niz w helpie! Muszq 
zwiqkszyc swap file! Skqd ja wezmq disk 
space! 

Szybko odszukal w yellow pages numer 
najblizszego dealers disk space, chwycil za 
telefon i wydialowal numer. 

- Hello! - powiedzial do mikrofonu. Czy 
mozecie przyslac trochq disk space 
najblizszym truckiem? Jakies sto kilobytes, 
nie wiqcej, Moze bye w sectors po 512 
bytes. Firma ..European Proffessional 
Software Systems" na Wsiowa Street! 
Jaka price? 

- ...zostaw swoja message po beep... 

- Cholera - zaklql znowu - to jakas 
answering machine! Ale przynajmniej nie 
lame, ma recorded po ludzku - podkredlil z 
uznaniem. 

Szczqdliwie nie by) to jedyny supplier na 
terenie city. Za drugim razem odezwal siq 
managing director i Prawdziwy zambwil sto 
clusters disk space. Nie minqlo pot godziny 
jak truck zajechal 
pod entrance, Wyskoczyl z niego driver i 

helpers i zaczqli rozladowywac packs z disk 
space. 

- Ostroznie! - pokrzykiwal Prawdziwy przez 
window. To jest fragile! Hi-tech equipment! 

Zmm disk space znalazl siq na hard disku 
J^awdiiwego, a on wymifitf kswatki i 

ilcroDrocessor i input/ 
__..Dma Kiedy po 

, ssimages i chips w fest-fa odzio 
do pracy, kql^nym pb 

zmartwfflnfemjjate! si? message .memory 
tow*. Na szczqdcie to nie wymagalo 
suppliers Odkr^cit bolts i podwyiszyl 
memory o kilka centymetrbw. 
Poskutkowafo, Nestqpnym razem zrabiq 
purchase u innego vendor^ - myblal cierpko. 
Ten jest lame blues. Software by I jui jednak 
zainstalowony na jego bard disku j 
Prawdziwy z poczuciem dobrze spelnionego 
obowiqzku wsiadt w swoj landrover i 
pojechal do domu, gdzie oddal si? 
ulubionemu hobby: gardening, 

Jak spakowac si^ na 
drog^? 

Osoby czqsto podrozujqce samolotem 
spotykaly siq nieraz z problemem wagi i 
objqtosci bagazu. Problem ten udalo siq 
rozwiqzab za pomocq popularnego programu 
pakujqcego. W czasie przeprowadzonych 
testbw Zip okazal siq bezkonkuretTcyjny - 
bagaz udawalo si? spakowab do objqtobci 
17-34%. Najlepiej pakuje siq bielizna i 
rzeezy w jednolitych kolorach. Gorsze wyniki 
uzyskuje odziez wzorzysta, krawaty i majtki 
w groszki. Pogloski, jakoby po rozpakowaniu 
brakowalo tego i owego, sq calkowicie 
wyssane z palca, Zip jest pakerem 
bezstratnym. Osoby poszkodowane padly 
ofiarq JPG, ktory powodowal nieoczekiwane 
skracanie spodni, brak guzikow czy dziury w 
skarpetach, JPG nadaje siq wylqcznie do 
pakowania kontenerow z nielegalnymi 
imigrantami. Jedynym problemem, na jaki 

napotykajq uzytkownicy Zipa jest kontrola 
celna na lotniskach. Nie wszystkie 
posterunki sq wyposazone w Unzipa. 
dlatego doredzamy zabierab ze sobq w 
podroz jego kopiq m zabezpleczonej przed 
zapisem dyskiec.ee 1,44. Zip dostqpny jest 
w wersji die DOS i Windows. 

Prawdy prognemisedw: 

1. Zlorzeczenia to jedyny jqzyk rozurmany 
przez wsfystkich programistdw fposttiiat 
Troutman a). 

2. Prawa Makarijewa: - Pisanie programu 
komputerowego jest rozkoszq - 
Uruchamiania programu jest zmorq. 

3. Tzw. wniosek z praw Pierce'a: Jezeli 
program zostal skompilowany bezblqdnie za 
pierwszym razem, to nie bqdzie dawal 
dobrych wynikow. 

4. Drugie prawo Weinberga: Gdyby 
budowlani budowali domy w taki sam 
sposob, w jaki programed piszq programy, 
to jeden dziqciof zniszczylby calq cywilizacjq. 

5. Prawa Weilera obslugi i konserwacji 
oprogramowania: 

■ Kaidy dzialajqcy program jest 

- Kszdy program po kezdym uruchomfenlu 
drozej kosztuje i zabiere wiqcej czasu. 
- Jeieli program jest uryteezny, to bqdzie 
mu m\ byd zmleniany; 
- Pelnq dokumentacj? majq lyfko programy 
bezuzyteczne. 
- Kazdy program rozszerzy siq tak, aby 
zajqc calq dostqpnq pamiqc. 
- Wartosc programu jest odwrotnie 
proporcjonalna do jakobci wynikow jego 
pracy. 

- Zlozonobb programu robnie do momentu 
przekroczenia zdolnobci programisty 
konserwujqcego ten program. 

6. Duzy, monolityezny program jest jak 
talerz makaronu: pociqgnij za jednq nitkq, a 
z drugiej strony bqdzie siq sypab. 

7. Autor programu nigdy nie przetestuje go 
wierygodnie. 

8. Nie ma programow bezblqdnie 
dzialajqcych, a sq co najwyzej 
niedostateeznie przetestowane. 

9. Dodanie urzqdzenia przybpieszajqcego do 
starego oprogramowania spowolni dzialanie 
tego oprogramowania. 

Humor z zaliczen 
(Podobno sq to autentyezne 
odpowiedzi studentow pewnego 
kierunku , ) 

•Co to jest komputer? 

1. Maszyna, ktora w bardzo szybki sposob 
potrafi zrealizowab zamierzenia czlowieka, 
2. Urzqdzenie myblqce. 
3. Urzqdzenie, ktbre posiada ogromny 
potenejal, 
4 Urzqdienie odtwdrcee, 
5. Urzqdzflnie, dziqkf ktdremu mozno 
uzyskiwac fepsze efekty w szkofe, 
6. Jest to zriSdio nieskoftozone) inteligencjj. 
7. Nerzqdzio pracy i zbbawy, 
8 Urzqdreme techniczne XX wieku. 
9. Berdzo pozyteczne narzqdzie. 
10 Urzqdzenie pomagsjqce mm w 
rozwiqzywanju wielu zloionycb problembw. 
11. Obecnie, wlabciwie najwezniejsze 
urzqdzenie na iwiecie. 
12. Urzqdzenie, przy pomocy ktdrego moina 
praetwarzad my^fi w dane. 

I numer I 



13. Jest to produkt, ktory umozliwia 
dotarcie do wielu informacji. 
14. Urzqdzenie o wielu mozliwoSciach. 
15. Urz?dzenie dajqce czlowiekowi ogromne 
mozliwosci. 
16. Urzqdzenie, za pomoc? ktorego mozemy 
wykonywac wiele czynnosci. 
17. Urzqdzenie, ktore sklada si? z 
zal?cznika, plyty gtdwnej i dysku. 
16. Komputerto komputer. 

•Co to s? uslugi interaktywne? 

1. Sq to usfugi wewnqtrz-aktywne. 
2. S? to usfugi stuzqce zaspokojeniu 
rozmaitych potrzeb klientow. 

•Co to jest hipertekst? 

Jest to tekst skladany z formy skaczqcej. 

•Co to jest HTTP? 

HTTP jest jednym z wielu. 

Komunikaty o bt^dach 

DOS Error #01: Windows loading, przyjdz 
jutro. 
DOS Error #03: Windows not found: 
(H)urra, [Nla szcz?scie, [UJfff, ale ulga, 
DOS Error #04: Out of disk space. Delete 
Windows? CYDes, (Jlasne, ze yes! 
Windows Error #06: Unable to exit 
windows. Uzyj drzwi. 

Najnowszy komputer wyposazony w 
procesor Seventium 900 Mhz jest tak 
doskonaly, ze potrafi dac odpowiedz na 
kazde pytanie, Tak przynajmniej twierdzi 
sprredav/ca w sklepie. KJient nie bardzo 
wlstry. wi?c sprzedav/ea proponuje, by 
kfient dokanal testu, 
i OK - mtiwi kiient: to niech ta maszyna 
powie, oo wlaSnie porabia mdj ojciec. 
Sprredawca wprowadre pytanie i po chwili 
komputer wySwtetla na ekranie: 
„Pana ojciec wtabnie lowi ryby nad 
jeziorem". 
- Co za bzdura! - krzywi si? klient. - M6j 
ojciec zmarl pi?fi lat temu! 
Komputer odpowiada: 
-Mqr pant mstki rzecrywibcie zmarl pi?b lat 
temu. Ala pens ojciec mu lowi ryby", 

A teraz kllke 
autientycznych 
przypsdkdw 
lfnieQmytno£cr 
kamputerdw. 

Komputerowy tlumacz mial przelozyd z 
taciny na angielski biblijne powiedzenie 
„duch jest silny, ale cialo mdle". Przeklad 
brzmial; ..spirytus jest mocny, ale mi?so 
zgnile". (Dla niekumatych: po lacinie „duch” 
to ..spiritus"). 

Gdzieb w okolicy 1968 amerykariscy 
wojskowi nakarmili komputer w Pentagonie 
danymi dotyczqcymi armii amerykariskiej, 
zaangazowanej w Wietnamie, jak i sil 

VietCongu: iiczebnobb, morale, 
wyposazenie, wyszkolenie itp, Po czym 
zadali pytanie: „kiedy wygramy t? wojn?M. 
Komputer odpowiedzial: „w 1966". 

Ten sam komputer mial ustalib optymaln? 
diet? dla amerykariskiego zofnierza. Mialo to 
bye kaloryczne, pozywne i nie zajmujqce 
duzo miejsca. Odpowiedz brzmiala: „litr 
spirytusu i 2 kg ziemniakow dziennie". 

Znany jest tez przypadek eziowieka, ktory 
byl n?kany przez komputer zajmujqcy si? 
obslug? rachunkow za pr?d. Komputer 
przysyfal kolejne wezwania o uiszczenie 
dopfaty w wysokosci... „0,00 $’\ A gdy 
zagrozil, ze odetnie dluznikowi pr?d, ten 
wysfal w koricu czek na „0,00 Pomoglo! 

Jak pnogramowac 
w „C" 

(autor: zycie) 

1. Uzywaj mnostwa zmiennych globalnych. 
2. Nadawaj im tajemnicze nazwy np.: X27, 
a_gcl lub Horacy. 
3. Pisz wszystko w jednym wielkim pliku *.h 
4. Implementuj caly program naraz. 
5. Uzywaj makrodefinieji, zeby emulowac 
Pascala. 
6. Zakladaj, ze kompilator zajmie si? 
wszystkimi szczegolami, ktorych nie calkiem 
rozumiesz. 

Jak odpluskwiac 
program w ..C” 

(autor: zycie) 

1. Jebli to mozliwe, nie rbb tego, niech ktos 
inny to zrobi. 
2. Zmieniaj podstawy. 
3. Wstawiaj/usuwaj puste linie w losowych 
miejscach, rekompiluj i wykonaj. 
4. Polej klawiatur? i monitor £wi?con? 
wodq. 
5. Zadzwori pod 997 i krcyez. 
6. Jest jtsns, ze ..prrntf" iest uzyteczne, 
ale jest z pewnoSti? meztfefinibwime 
7. Podi?cz wszystko do DPM 
B. Jebli ciqgle nie dziala, przepisz od nowa w 
asemblerze. To nie usunie bl?du, ale upewni 
ci?, ze nikt inny go nie znajdzie i nie powie, 
ze jested durniem. 

PRAWA MURPHY'EGO 
I NIE TYLKO 

1, Jezefi mi more si? popsub, to z 
pewnoSciq si? popsuje 
2, Jezeli mi more si? popsub w wielu 
miojscach, to piemsro uszkodzenie wystqpi 
taro, gdrie wyrzqdzi fiajwi?cej szkody. 
3, Jezeli przewidzialeS cztery mozliwe 
awarie i zaberpieozyfei si? przed nirri to 
riatychmiast wydarzy si? piqta, na ktbr? nie 
byleb prrygotowony. 

4, Sprawy pozostawione sobie samym 
zmieniaj? si? ze zlych na gorsze. 
5. Jezeli wydaje si?, ze wszystko dziala 
dobrze, to znaezy, ze cos przeoczyles, 

UOGOLNIENIE: Natura zawsze stoi po 
stronie Zla. 

Tzw. komentarz O’Toole'a do praw 
Murphy'ego: MURPHY BYL OPTYMISTA. 

Czternascie 
szczegofowych praw 
Murphy'ego 
dotyczQcych elektroniki 
Ci nie tylko.. J. 

1. Nie wierz w cuda - POLEGAJ na nich! 
2. Wymiary b?d? zawsze podane w najmniej 
uzytecznych jednostkach. 
3. Kazdy przewod przyci?ty na dlugosc 
okaze si? za krotki. 
4. Uklad zabezpieczaj?cy zniszczy ukfad 
zabezpieczany. 
5. Tranzystor zabezpieczany przez szybko 
dzialajqcy bezpiecznik, zabezpieczy go - 
palgc si? w pierwszej kolejnosci. 
6. Cokolwiek zostanie upuszczone na uklad 
elektroniezny pod napi?ciem, spadnie 
zawsze tarn, gdzie wyrz?dzi najwi?cej szkod, 
7 Stopien glupoty Twojego post?powania 
jest wprost proporcjonalny do liezby 
przygl?daj?cych Ci si? osob. 

8. Prawdopodobienstwo wyezerpania si? 
baterii jest wprost proporcjonalne do 
zapotrzebowania na kalkulator. 
9. Dowolne urzqdzenie, uszkodzone w 
dowolny sposbb (z wyj?tkiem calkowitego 
zniszczenia), b?dzie doskonale dzialalo w 
obecnosci wykwalifikowanego personelu 
naprawczego. 
10. Element wybrany losowo z grupy o 99- 
procentowej wiarygotfnodci, b?dzie nalezal 
do pozostafego 1 procenta. 
11. Koniecrhobb ^acr?cych zmian w 
projekeie jest odwrotnie proporcjonalna do 
czasu pozostajqcego do oddania tego 
projektu. 
12. Ci?zar upuszczonej cz?sci jest wprost 
proporcjonalny do stopnia ztozonosci i ceny 
obszaru uderzonego. 
13. Jerefi rakres bezpieczeristwfl jest 
ustafony na podstawie doswiarfezenia 
twdrcbw i obslugi naprawiajicej, to dowolny 
urytkownik natychmiast znajdzie sposbb, 
aby go przekroczyc. 
14. Jezafi projekt zostaf calkowicie 
okre^lony i wszystkie sposoby badan zostaly 
wyezerpane, to niezalezny, 
niedoinformowany amator-eksperymentator 
odkryje fakt, ktory b?dz zlikwiduje 
zapotrzebowanie na ten projekt, b?dz 
rozszerzy jego zakres. 

LK ft KM LOU 
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DWIE SURER GR^ 
+^D2o4?4 

W sumie 8 plyt CD 

Uwaga ogranrezona ilosc 

zeslawow 

I Gra przygodowa 

na dwoch CD" 
’Dla pierw5zych SO^od 

z^mawiaj|cych 
wysylkowo gre AD 2044 

koszulka gratis! 

i 

Zabawna gra przygodowa 

z komiksow^grafik^. 

2990 

Zestaw trzeefi gi’er: 
AUiKA,--^ 
DARKMOOM 
MR TOMATO 

FUNNY FRUITS 

1 

lO^g/er: 
SOLTYS, 

MEGA BLAST 
NEVERS OF STEEL, 

INT. SOCCER, 
iPERATIQN COMBAT 2^' 

THE MACHINE 
SINK OR SWIM 
J ,! ARtsllE 

KARZEL, 

Zestaw 10 gier: 

MANAGER PILKARSKI, 
INT TENNIS 
FRANKENSTEIN, 

JiPDY SLAM 
*5py WAStfiR, 
&*nmw - j 

Gry dost^pne w sklepach komputerowych oraz w sprzedaiy 
wysylkowej. W wypadku zamdwlenia wysylkowego do 

l^cznej ceny zamdwionych gier naleiy doliczy6 

mc;aiiowftnrt wysyikF - G rf 
IK Avalon, skr, poc^L 66, 35-9® Rzeszdw 

tel. (Of7) 65 22707 

Mozna zamawiac przez internet: 

office@lkavalon.com 



pamietnika administratora sieci 
iipy nalliardziej zappacowanych tgmpfllhOw na Swiecie. Sl^czq z 

isaml firzvklBjanymi do monitordw i 

iilBW8lH6 czy jest noc, czy wtatnie 

mim sgsleilzi wyjezdzijg m wakacje 

•Dftltpwaja na posterunkii. To wlainie 

dzipkinldokonnjesippostiip. Im 

zawdzlaezamy gwaltowny rozwdj appzplu, 

poiinmu merytorycznego programs oraz 

gonpndar ki w krajacb trzeciego swiaia. 

klleniajgnaweiczasunazwyczajng 

pszianw(IHiekUlrzypiszgwige 

pamlgtolki. 

Dzwoni telefon. 

8:09 
Zaczynam dochodzic do siebie. Gdzie jest 
kawa? 

8:20 
Rano chyba ktos dzwonit.Nieeee, 
zdawalo mi si?. 

8:32 
Dzwoni telefon... No dobra. Id?. Cztowiek 
z ksi?gowosci skarzy si?, ze nie moze 
sciqgnqc informacji o wydatkach z bazy 
danych. Udzielam mu Standardowej 
Odpowiedzi Administratora Nr 112: 
(1Dziwne. U mnie dziala”. Czekam chwil?, 
az si? wykrzyczy i wylgczam ekspres do 
kawy z UPS-a, podfqczajqc jego serwer, 
Mowi?, zeby sprdbowat teraz. Dobrze 
jest. Jeszcze jeden zadowolony 
uzytkownik. 

8:45 
Dzwoni kolejny klient. Pyta, jak zmienic 
czcionk? w AmiPro. Udzielam grzecznej 
odpowiedzi, zeby sprawdzit w instrukcji 
obslugi procesora. Kiedy znajdzie ma 
zadzwonic. Chwila spokoju... 

9:20 
Sekretarka z zespolu prawnego twierdzi, 
ze zgubila haslo. Radz? jej, zeby poszukafa 
w torebce, na podlodze samochodu i 
koszu na smieci. Spodziewajqc si?, ze 
rezultat poszukiwan b?dzie mizerny, 
tworz? w mi?dzyczasie nowe haslo. 

9:25 
Znowu telefon. Nie chce mi si? odbierac. 
Przekierunkowuj? rozmow? na portierni?. 

10:00 
Wsciekfy uzytkownik 
dzwoni z informacjg, ze 
procesor ma si? nijak 
do czcionek w Amipro. 
Zaskoczony przyznaj? 
mu racj?, zarzekajgc 
si?, ze nigdy nie 
mdwilem o procesorze. 
Gosc jest uparty. 
Przekierunkowuj? 
rozmow? na portierni?. 

10:30 
Lunch. 

14:00 
Powrot z lunchu. 

14:15 
Przyszedl ten nowy, jak mu tarn, Staszek. 
Oprowadzam go po serwerowni \ sadzam 
przy IBM PC-XT. Pokazuje mu jak go 
odpalic. 

14:47 
Pecet Staszka zakonczyl faz? odpalania. Z 
usmiechem na ustach informuj? nowego, 
ze przy starcie powinien wybrac 
«Network Station^ a nie «Local Station»i 

robi? reset, W mi?dzyczasie przygotowuj? 
dla nowego login i z dzik? pasj? ustawiam- 
minimalna liczb? znakow w hasle na 64. 
Przerwa na fajk?, 

15:14 
Dzwoni gosc z pytaniem, jak si? dotqcza 
pliki do maila, Nie mdwiqc nic naciskam 
jeden guzik na telefonie i odktadam 
stuchawk?. Ci na portierni maj? dzis mas? 
roboty:] 

15:33 
Podtgczam do koncentratora ekspres do 
kawy, aby zobaczyc, co si? stanie. 
Eeeeeeeeeee tarn, Panie, nuda. 

16:00 
Przychodzi druga zmiana. Zycz? im dobrej 
nocy i nadmieniam, ze koncentrator si? 
dzisiaj zabawnie zachowuje. 

Iimsdekme: 
Blbtioiaka prograMsty..25- 
Eire- sekrety urody ..169,- 
Historia sportu samochodowego 99,- 
Kra|oznawczy Atlas Palski.99,- 
Kreator WWW.25.- 
Ksiqtka Kucharska ..49,- 
-Ceksykon miejscowosci polsklch89,- 
Mapa Polski 98 
zfftiqzkq lelefonicznq...149,- 
Mistrz Klawialury.50,- 
Polskle programy 2.25,- 
Prawo na CD...  39,- 
ftOCKWPOLSCE.169,- 
Ssmutliedy £wiala'95 .49,- 
Smak kuchnS wtoiblej.169,- 
Typt98(lfUfimB$tynepl5] .—89.- 
WSZYSTKO 0 SEXtE......169,- 
Wymarionydom...139,- 

Bartiie projektantka mody.179,- 
Bolek I Lolek..50,- 
Czerwony Kapturek.29,- 
Ene due rabe....25,- 
Entliezek.25,- 
Joullnka.35,- 
Kozlotek Matolek idzie do szkoly 53,- 
Muppet treasure island 3CD. .. 69,- 
Rayman uczy polaka i malmy.-129,- 

Ace Ventura po polsku.69,- 
AD Cop.39,-lM 
Atlantis 4CD po polsku.82,- 
Beast & Bumpkins.45,- 
Bez dzojstika nie dotykaj 2.25,- 
BIG AIR .TEL. 
BLASTER super cena!.25,- 

Bloodwlngs .39,- 
BROKEN SWORD II .69,-!!! 
Bugriders...,...59,- 
C&C Tlberian Sun.TEL. 
Castrol Honda Super Bike .145,- 
Championship manager 97/98. .119,- 

Civil iza1iDn2+Sim City2000 
+Settlers2. 
Clandesliny. ...35.- 

Knights & Merchants pi. 
Korea Longbow mlsje. 
Kslqze i TchArz po polsku 

...49,50 
-.50,- 

49 - 
Combat chess... ...135,- Kupiec (pn pnlsku) 39 - 
Commandos . ...164,- Lands of Lore 2 ... . 49- 
CREATURES . ...49,- LBA 2 . 49- 
Darklight Conflict. ...49,- Liga Polska Manager 96. ...99,- 
Deadlock II. ...145,- Lomax. 49 • 
Della Force . Longbow 2. 
DESTRUCTION DERBY 2. Man of war.. 
Dreams lo reality. Master ol Orion II. ...52,- 
Duke Nuken 3D Kill-A-Ton.... ...119,- Maximum Force. 
DUNE 2000 .. Megaslayer ... 
Dungeon Keeper.. MIG 29. TFI 
Earth 2ND po puJsku. ...49,50 Monaco Grand Prix Racing Sim. 99.- 
Earthworm Jim. ...49,- Monster Truck Madness. 
Echelon NOWOSC. MORTAL K0MBAT4. ...145,- 
Emergency po polsku . ...49,50 MoIoRacer2. 
F.A. Premier League FOOTBALL NBA live 97. 
MANAGER 99. ...145,- Need for speed 2 special ed. ...49,- 
F-16 LOCKHEAD MARTIN'S . ...TEL Need for speed 3 . ...145.- 
Fall Wiess 1939 . NEVERHOOD . ...69,- 
Fields dI Fire. NHL 97. ...45,- 
FIFA 99 . NHL 99. -145,- 
Fighting Force. Nightmare Creatures. 
Final Doom .... ...49,- Nuclear Strike. „45,- 
Final Fantasy VII4xCD. Oddworlds. ..49,-MI 
Final Liberation .. ...149,- Pax Corpus. -115,- 
FX FIGHTER. ,..99,- POD. -49,- 
Galapagos . ..45,- Populous in the Beginning TEL 
Gamers Jackpot 30PAC . ...179,- Postal. 
Gene Machine. -.25,- Power House . 49,- 
Gme Wars... Privaler 2 (he darkening. „45,- 
Gettysburg . ..49,- Quake. -59,- 
Gry 4 U 2 . Quake 2 Grand Zero _ „99,- 
Gry bez przemocy. ..25,- Rally Championships. -29,- 
Gry dla 3DFX . Reah po polsku 6 CD. -139,-III 
Gryzglowq. ..25,- Realms ol Arkanla. -49,50 
HERETIC 2. ..TEL. Realms of Hunting. -110,- 
Heroes ol Might & Magic 2 PL .99,- Reflux po polsku . -49,- 
HOPKINS (m.in.Pazura i Gajos) 69,- Resident Evil . -98,- 
iM1A2 Abrams. RZEZNIA czyli krwiste glerkl .. -25,- 
Imperlum Galactlca . -59.- S.T.O.R.M. „45,- 
Intern. Rally Championship... ..79,- Scarab . „52,- 
Interstate 76. Scorcher Planet. -35,- 
Jack Orlando po polsku. -49,50 Screamer Rally. 
JAGGED ALLIANCE 2 wkrAtce -49,50 Sensible Soccer 08 . -49,- 
Johny Herbers T.Grand Prlx .. -145,- SETTLERS 1. -25,- 
Kick off 98. -46,- SETTLERS 2. -39,50 

SETTLERS 3.CENA! 11 
Seven Kingdoms.155,- 
ShadowsoverRIva.49,50 
Sim City + Theme Hospital.119,- 
SIM CITY 3000 .lei. 
Sim Tower.45,- 
Slmon the Sorcerer2.49,-MI 
Space hulk.25,- 
SPEEDWAY INSANE 2 .75,- 
SPEEDWAY MANAGER 98 .79,- 
Spellcross po polsku .49,60 
Spycrafl...49,- 
Star Trek generations.49,- 
Starfleet Academy.49,- 
Stone Axe po polsku.59,- 
Streets ol Sim City.45,- 
Slrile...39,- 
SU-27 .49,- 
TARGET 3D po polsku .50,- 
TeslDrive4...159,- 
The Fifth Element.99,- 
The Reap.49,- 
THEME HOSPITAL ...49,- 
Theme park+Transport tycoon -135,- 
Tlme Warlors.39,-1 
TOMB RAIDER+mis]e 2xCD ....99,- 
Tone Rebelion.45,- 
Tolal Anlhllatlon .59,- 
Unreal.149,- 
US Navy Fighters'97 .52,- 
Virtua chess 2 po polsku.99,- 
VIRTUA FIGHTER .129,- 
War games .145,- 
Wersal 1685 2CD po polsku ....87,- 
Wlnter Supersparls.29,- 
WorldCup98 .145,- 
Wreckin Crew drive dangerously 69,- 
WYSCIGI.25,- 
X-Com Apocalypse.75,- 
X-Cam Interceptor.tel. 
X-Files: THE GAME .159,- 
Zark Grand Inquisitor.49,- 
Zoik Nemesis..49,- 

Edukac|a kl.1-3.25,- 
Edukacja 4-8...25,- 
Edukacja llceum ..25,- 
Encyllop. tzlcwicfca ............169,- 
Encyklop. dla dzleci .96,- 
Encyklop. hlstorli .169,- 
Encyklop. II Wo]ny Swiatowej ..158,- 
Encyklop, kol6w.169,- 
Encyklop. powsz. Fogra 98 .69,- 
Encyklop. ptakAw.169,- 
Encyklop. PWN 9B2CD.239,- 
Encyklop. samochudAw.39,- 
Encyklop. seksu.96,- 
Encyklop. sporlu ..39,- 
Encyklop. wszechAwiata.169,- 
Engllsh Translator.105,- 
Euro ++ Sprachkurs Deulsch..„385,- 
Hlstoria sztukl.129,- 
J?zyk angielskl.25,- 
Jgzyk niemiecki.25,- 
Jgzyk polski liceum malura_49,- 
Kosmos2CD.47,- 
LangMaster Beg pack 4CD .195,- 
LangMasler Elem pack 4C1 —195,- 
LangMaslar Inlerm pack4CD -195,- 
LangMasterStow Collinsa .195,- 
LangMaster Stow Collinsa+Pack 295,- 
Literat.98,- 
Matematyka 2001 kl.IV .99,- 
Malematyka 7-B.49,- 
Malma jest super.139,- 
MATURZYSTA J. POLSKI.99,- 
Moje plerwsze123.115,- 
Moje plerwsze abc..89,- 
Mullim. Tuwim + Brzechwa.199,- 
Mullim la la la.69,- 
Multim Awiat J. Orzechwy.119,- 
Multlm Awial J. Tuwima.119,- 
Obrazkowy slow j.ang .65,- 
Obrazkowy slow j.niem.65,- 
PODRIjCZNIKI NA CD.,...49,- 
Prol. Henry- gram, j.ang.89,- 
Prof. Henry- stow, j.ang.79,- 
Prol. Klaus- gram, j.niem.,.79,- 
ProT. Klaus- stow. |.nlem.79,- 
RAYMAN uczy polaka i rnatmy .129,- 
Stownikang-pol medycz.135,- 
Wlelkio dzieta literal, pol.- Ieksyk.119,- 
WI rlu&lna szkolO- matematyte 129 

Corel gallery 65,000 .  114,- 
Eksplozja kllparlAw.25,- 
Mlcrogratx Designer 6.0+4.0 ..49,50 
Mlcrografx Picture Publisher ..49,50 
Najlepsze kllparty.25,- 
Pholo & Gfx Collection.25,- 
Samouczek ACCESS 97 2CD ....99,- 
Samouczek EXCEL’97 2CD.99,- 
Samouczek MS Word .69,- 
Samouczek PHOTOSHOP’5,0 2CD 99,- 
WJndOws Orsw 5.0 ..49,60 

Befll 29D0 Extravaganza .,,49,- 
Beat 2000 po polsku.115,- 
Biblioteka muzyka .25,- 
Eksplozja dhvigku .25,- 
MAGIX Live Act Pool (rA2ne)....75,- 
MAGIX Live Act V2000.179,- 
MAGIX Music Maker 3,0.99,- 
MAGIX Music Maker 
Basic DJ Dimitri.85,- 
MAGIX Music Maker 
Basic DJ Lenny.85,- 
MAG IX Music Studio 3,0.99,- 
MAG1X Music Studio deLuxe . ..199,- 
MAGIX Soundpool (rAzne).75,- 
MIDI Power.25,- 
Skarblec muzyka.25,- 
TECHNO POWER .25,- 
Wavy dla wymagajqcych.25,- 
Zakrgcone rylmy 
I lapety muzyczne ,,,,25,- 

Ptyty eratynnE; 

123 moje plerw. zabawy maternal. 99,- 
33 lektury do szkoly Arednle| ...39,- 
Dyktando.97,- 

10,000 kllpartAw.25,- 
Corel gallery 1,000,000 .598,- 
Carel gallery 20,000 .259,- 

lotfflo dz.8.00 do 16.00 (071)3537002 hi (071) 3537006.od godi 16.00 do 19.00 (071) 3460086 <^31 J7VJ7 
mm»nj 3537010PI52miodres:CXt, Skr. pout. 63, 53-650 tiroJaw 57 c^t3kEXE 
tniwm-ujvpeinilformulnniammiem na ftranle; www.exe.fom.pl hh wyitij maih na attest exe@*xe.tom.nt 
Stoop fkmmuy:Dam Nandiowy KAMEIEON, Wroclaw, ul Siewska 6/7, III pi$tro Biiira handtotue: Wroclaw, ul.Kolista 4 

ARCHIWA XXX .25,- 
ArschFick Festlvakw mpeg.50,- 
Bzykanie na ekranie.25,- 
Caslno Monle Carlo .49,- 
DoubleTilsvol.il 2xCD ....,.,.,45,- 
Figlarne lilmikl 1,2,3 kazda po 25,- 
Girls & Cars (photo CD).25,- 
Gry hazardowe i erotyczne .25,- 
Gry i zabawy erotyczne.25,- 
Kiss XXX Collection .35,- 
Manga 3D .35,- 
Manga Balanga .35,- 
Manga Power.35,- 
Manga XXX Coll.35,- 
Poker Party .69,- 
Sex&sex .25,- 
Sbx 24 h.25,- 
Sex 4 U .25,- 
Sex 4 U 2.25,- 
Sex z klasera konesera 1,2,3 
kazda po.25,- 
Teresa 0. Foxy Girls 1,2,3 
kazda po.35,- 
Wet the sexy empire .99,- 
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Ankieta 
10. Czy w miejscowosci. w ktdrej mieszkasz, kupujesz CDA 
a) bez problemu □ 
h) muszc sie troche nachodzic □ 
c) sq zawsze jakies prohlemy □ 
d) aie aiagp kupic CDA w mej miejscowosci □ 

11. Czy czytasz inae pisma a podobnej temalyce 
a)tak □ 
Zakresl ktore 
Gambler □ 
Secret Service - □ 
Swiat Gier Komputerowych □ 
PC Gamer po polskn □ 
Reset □ 
Gry Komputerowe □ 
10 □ 
PC Games CD □ 
Inae._ 

b) aie □ 

Czesc! Jnz rirugi raz przeprowadzamy ankiete, aby jak aajlepiej poznac Ciebie - easzego czytelnika. 
Chcemy wiedziec, co mydlisz o aaszym pismie, ca Ci sie podoba, co wkurza, a ca iraktujesz abojetaie. 
Masz teraz wielkg szaase wplyogc aa wyglgd CDA, sprawic by stalo sie lepsze i bardziej adpawiadajgce 
Twema gastawi. 
Zatem - przeczytaj, wypelaij i wyslij da aas, z dopiskiem aa kapercie ANKIETA, da daia 1.03.1999. Mazes z 
tez skserowac aakiete, przepisaC aa karte etc. - dla aas liczy sie tylka fakl, ze chcesz aam pomoc w 
tworzeaiu CDA... 

Wpiszswajedaae: 

1. Wiek:_ 
2. Miejsce zamieszkenia:_ 
3 Twa miejscowosc liczy okolo.tysiecy mieszkancow. 

4. Plec: a) mezczyzaa □ 
b) kabieta □ 

Wyksztalceoie:. 
Dwaga: w wypadka ap. ucznidw liceum/techaikum wpisujcie Maie, stadeaci - wyzsze etc. 

0. Jedli sie jeszcze aczysz, wpisz rodzaj szkeiy 
a) podstawowka □ 
b) zawadewa □ 
c) dredaia (tecbaikam/liceam) □ 
d) szkoty policealae/pomaturalae □ 
e) stadiaje □ 

7. Komputer wykarzystajesz da (padkredl dowolaa Mode pel) 
a) aaaki □ 
h) zabawy □ 
c) pracy □ 
d) inae (wpisz do czego). 

8. Dyspoaujesz sprzetem: 

12. Kto Cie zachecil do lektury CDA? 
a) kolega □ 
b) sprzedawca □ 
c) sam je odkrylem □ 
d) ioae.___ 

13. Aktualaa ceaa CDA jest dla maie: 
a) bajeczaie aiska □ 
h) w sam raz □ 
c) aie jest aiska ale wiem za co place □ 
d) wysoka ale jakod daje rade je kupowac □ 
e) staaowezo za wysoka □ 
f) rozboj w hialy dzieri! □ 

14 Hose stroa w CDA to dla maie: 
alcigglezamalo □ 
b) 124 stroay to w sam raz □ 
c) mogloby przybyc te..strop □ 
dlpocoaztyle? □ 

Procesor 
a) 48G i mniej □ 
b) P60-P100 □ 
OP120-P166 □ 
d)P200-P300 □ 
e) Pentiom 2/Celeron □ 

15. Opracowaaie oraficzae CDA jest: 
a) super □ 
b) bardzo dobre □ 
c) maze bye □ 
d) kiepskie □ 
e) bezoadziejoe □ 

(Jesli dyspoaujesz procesorem Cyrix, AMD itp. podkredl tea procesar, ktory odpawiada mocy 
obliczeaiowej Twego procesora) 16. Teksty w CDA sg (to podkresl MAKSYMALNIE trzy rozne odpowiedzi) 

llesc RAM 
a) do fl Mb wtaeznie □ 
b) do 16 Mb wlgczaie □ 
c) do 32 Mb wlgczaie □ 
d) powyzej 32 Mb □ 

Akceleratory grafiki 
a) aie mam □ 
b) mam z 4 Mb Ram aa piycie □ 
c) mam z wiecej oiz 4 Mb Ram aa piycie □ 

9. Odkiedy czytasz CDA? 
a) od pierwszego anmera □ 
b) od okolo 2 lat □ 
c) od okolo roka □ 
d) od kilku miesiecy □ 
e) to mdj pierwszy aumer □ 

a) za krdtkie □ 
b) takie jak trzeba □ 
clzadlagie □ 
d) trudao sie ie’czyta (zbyt fachowe) □ 
e) fajaie sie ie czyta (aie za Me) □ 
1) straszaie drelwe □ 
g) odlotowe □ 
hlzjajem □ 
i) maio koakretae □ 
j) zbyt szczegdlowe □ 
k) zapelaie do niczega □ 
l) wigkszosc jest OK. □ 
m) bywa rozaie ale w snmie OK. □ 
a) bywa rtizoie ale w sarnie sg kiepskie □ 

17. Ocei) poszczegalae dzialy CDA, stosujgc shale od 0 do 0, gdzie 
9 - aie czytam tega, aie iateresuje maie to 
1-dao! 



Ankieta 

2■ cleulutko 
3 - ujdzie w ttoku 
4 jest w porzadku 
5 - bardza dobry 
6-ideal 

Nazwa 0 1 2 3 4 5 G 

W PRODUKCJI 

RECENZIEGIER 

krOlestwd CHAOSU 

SCENA KOMPliTERDWA 

SUFLER (TIPSY, SOLUCJE ETC) 

ACTION REDACTION 

$WJNKA 

EDUKACJA1U2YTKI 

ZUPEtNIENOWE 
POMOCNA DtON 

SPRZET 
HALU21E 
WYWIADY 

Uwaga: podkredlamy, ze 0 nie jest najnizszq ocena, a tylko aznacza, 2e dany dzial w ogOle Cie nie 
interesuje. 

18. Moje ulubione dzialy CDA (wymieli nie wiecej niz dwa) 

?) 

IS. Te dzialy sq nlepotrzebne (wymieli max. dwa) 

2)„_______I.I 

20. Najwigksza rewelacla w CDA to dzial:_ .(wpisz tylko jednanazwg!) 

21. Czy chcesz jakiegos nowego dziatu w CDA? 
a) tak:..... _______(wpisz jakiego] 
b) nie, nie mam takiej porzeby □ 

COVER CD - 

22, Zawartodd COVER CD jest 
a) zawsze wspaniala □ 
b) zwyklebardzo dobra □ 
c) mote byd □ 
dj kiepska □ 
e) do niczego □ 
f) totalne dno □ 

23. Czy pelna (na 1CD) gra na kompaktach CD to: 
a) dwletay pomyst! □ 
bj cod znpelnle Idlotycznego □ 
c) moze bye □ 
d) nie mam zdania □ 

24. Czy wollsz aby: 
a) co mleslgc byly peine gryaal CD □ 
b) byly - ale co 2 miesiace □ 
c) wole starsze pry. nie zajmujpce 1 CD □ 
d) peine wersje to w ogdle pomyst bez sensu □ 

25. Czego brakule Warn w naszym menu na CD? OceA to wpisujqc litery: A) - bardzo, B- troche. C) - nie 
brakuje mitego 
a) wymagan sprzetowych gier □ 
bj wigkszej ilodci screenow □ 
c) muzyki podezas dzialania menu 
d) brakuje mi (wpisz):. 

□ 

26. Oceii zawartodd Cover CD, za pomoca liter: A - za iqplo, B - w sam raz, C- za duzo, D- nie mam zdania 

Nazwa A 8 C D 

Demagier 
Demantytkdw 

Shareware 

Extras (lilmy etc) 

Bonus 1 (W'95) 
Boms 2 (ral graeza) 

Scena kompnlerowa 

Ouake/Ouke/M 
Peine wersje gier 

Peine wersje utytkdw 

Dtplsz sam: 

27. Mole ulublone petoe wersje gier z Cover CD (max. 2 tylnty) 

28. PudelhD na CD to: 
a) cod wspanialego □ 
b) lalny baler ale niekonieczny □ 
c) noze bye □ 
djzbednarzeczpodnoszacacene □ 
e] pomyst bez sensu □ 

29. Czy 2 CD to: 
a) stanowezo za malo □ 
b) raezej za mato □ 
c) w sam raz □ 
d) nawet jakby za duzo □ 
e) 1 CD w pelni mi wystarezy □ 

INHE 

38. Czy bylbyd w stanle kupowad CDA z TRZEMA CD za ceng wyisza (oiientacyjnie) o ok. 5 zl od aktualnej? 
a) nigdy □ 
h) niestety nie / □ 
c] to za duzo jak na ma kieszeri □ 
d] chyba tak □ 
e] z bdlem ale tak □ 
t) zdecydowanie tak □ 
g) super!!! □ 

1 

31. Wpisz faka cena CDA z 3CD bylaby dla Ciebie ..do grzelkniecia”:.. 

32. A teraz mozesz napisad co leszcze chciatbys powiedziec, zmienic itp. w CDA. a co nie byto 
uwzglednione w ankiecio. 

Dzieknjemy za wypelnienie ankiety. 

Ps. Jesli cheesz, mozesz wzige ndziat w naszym ankietowym konkursie CDA. Zasady sq pioste: 
WYMYSL SLOGAN REKLAMOWY DLA CDA. Napisz go na dole ankiety i (gdy masz chgc na nagrody - 
niespodzianki) podaj swdj adres. 

SLOGAN: 

MO! ADRES: 

clflltiEI 



Pamocne dtort 

Itwap: naileslaliSciB taka mast anonsew, 

U glows ball, a w namerze gradaiowp 

kazda sirens tia wage ztota... Czgtt tig 

po proslu iiia zrniescita, bgdg w 

HHElgpnyin namerze, sorry. 

###Action Reaction 

•Teenagent 10/98 - zeby wejSc do jaskini, 
musisz wzigc sierp z pola i naos(trzyc go w 
studni pnzy jeziorze. Wtedy zetriiesz ciern przed 
jaskinig. Zadzwoh na tel. 054^85-65-025 
[Adrian), mam pelnq solucj?. 
(Podpowiedz przeslal tez Bartek Baron -<thx)., 

•Tomb Raider 2 (Opera house) CDAUl/98. Jak 
zoowazyleS, pray £rmrjle jest malutfce -plBtforma, 
Nalezy starve na jej brzegu tyfem dn &nigla. 
Ptiinifij zrdb skok do tylu. Lara wskoczy m 
nast?pn? platform? ze imigfem I takValej 
Jezeli to ci nJe wystarcza, zajrzyj na strong 
http://f rikt>7. one t. p|/l^aitelqj(^mb!£ gdzie 
znajduje si? klub Tomb Raider 2/oraz wtele 
informaoji o TR 2. BarUomiej Baron, • 

###Mam problem 

•Red Alert. Jak przejsc 7. misj? Sowietami?'.. ‘ 
Znacie jakies tipsy do RA? Piotrek. 

•Broken Sword 2. Jestem na wyspie zombie.4** 
Zarzucilam siec ze znacznikiem na iglic? skalnq. 
Co dalej? Zdesperowana, 

•Broker Sword 2. Jestem na dziurach, patrz? < 
przez teodolitf.chc? iso w prawo - nie mog?. Co 
zrobii, by zejft na wysp?? Tomek. 

« ‘ T T. 
•Jack Orlando/TJak przejsc baz? wojskowg? 
GerardJOtugosz, Kraktiw. 

• GTAyjakim sposobem mozna jezdzic motorem 
po samochodzie? Adam. 

•Amigsj 5001 1 Mb Ram, 2 joye, myszka, gry - 
250 il. CO A 5/981 DO ■ 14 zl. Jurek i Krzysiek 
Horodyscy. Mfynarska 54, 29-100 

I Wloszczowa, tel, 041 3943 222 

*Gr? Cyberwar na CD - 25 zl. Marcin Graca; 
Opolska 49, 47-200 Lubliniec. 

•Kart? graffiti SVGA S3trio 64 1 Mb, 16 Mb 
Ram (3xBMb. SIMM 72 pin) - cena 110 zl. 
Arfitidiusz Danielewsk, Aleja Pokoju 8/62, SB- 
200 Sieradz A 

"Amiga 500, 2 joye’, mysz, 60 dyskietek, stan'1 : 
:b.db*Cena do uzgodnienia. Artur Sowa, takowa i 
42,[05-091 Zqbki. 

•Program Jak to dziala1’ - 70 zl. Gr? Total 
! Annihilation - ok. 30 zl. Jakub Steblik, 32-651 
ii.Nowa Wies, tel. 033 45-41-74 po 19. 

•Mortal Kombat 4 - 50 zl.,NBA Live 98 - 40 zl, 
Encyklopedia Przyrody - 40 zl. Andrzej Subocz, 
Jeleniogdrska 22/9, 59-860 > Gry fdw SI. Tel. 
075 78-12-583. 

•PC Shareware 6,7.10/96 z dyskietkami - 4 zl/ 
32t. Nr mS bez dysksj - 3,50 zl /Gry 
Komputorawe 7/98 - 3 zl, 44 nyrtiery Kaczora 
Donalds po 1 zl, Komiks Slijant Si/'S? - 4 zl. 
Artur: Matties, Biala 40, B7-TQ0 Torufo tel. 

-D5BJ 654-82-67 

•Gry: CSC, Archimedean Dynasty, Creatures - 
50 Zl/src SWIV 3D, MAX - po 60 il Beast £ 
Bumpkins - 45 zt KKND. Syndicate, Fire Fight - 
po 35 it Populous 2, Power monger, Space 
Hulk - po 15'll Esv. wymieni? na MK 3 Job MK 
Trilogy. Marcin Szczepatiski. Kormorandw 13/ 
7, 71-969 Szczecin. Tel. 091 4534-206 po 
18. 

•CDA 8,9/98 - po 8 zl Gambler CD 8/98 - 7 
zf, 4 plyty PC Games - po 3 zl. SS, 
„Kompendium wiedzy" czj - 9 zf SS 2/98 - 3 
zl, CD dla dorostych -15 zl. Mariusz 
Kozakiewicz, Lowiecka-'12A/6;i64-920 Pita Tel. 
067 212-62-91, najlepiej w weekendy. 

Walkowiak, Gniewomirowice 42/4, 59-222 
Milkowice. 

•PC P-133, 2 Gb HDD, Cdx24, Cdx8, SVGA 1 
Mb, karta muzyczna kompatybilna z SB Pro, 
monitor Hyundai DeluxScan 156, 32 Mb Ram, 
mysz.r glo^niki.100 W, FDD 3,5", klawiatura 
ergononfane WM95, ,W,;95 na HDD, kilka gier. 
Cena*- 3200 zl. Mateusz^Fatek, Gimnazjalna 
41 C/1, 26-200 Koriskie’jel. 041 372-51-45. 

•Scanner b. dobrej firmy -'Optic Pro 9630P 
za 350 zl oraz modem talaejb?dobrej firmy - 
U.S Robotics 56 000 rowniez za 350 zl. 
Kontakt: tukasz Rybarkiewicz , Kaszubska 18c, 
78 100 Kolobrzeg , tel. 094 35 241 85, e- 

iifmail:. cool luk@friko6.onet.pl. 

•Gry: Forsaken, Fighting Force,{Reflux, GTA 
(+ kody i mapy), Neverhood/- po:90 zl. MS 
Ent. Pack: Puzzle Collection,* Encyklopedia 

‘ kosmosu > po 70 zl. Earth 2140, The Best of.. 
Games 1 - po 35 zl. Game Boy Pocket -190 zl. 
Jungle’Strike, Wave Race, Jelly BdySpo 70 zl. 
Opakowanie + lupa - 20 zl. Piotrek, tel. 022 
032-13-61. 

M| 
•Crusader No Remorse -15 zl. Cyber 5/97, 
1,2/98 - po 8 zL PC World Komputer 9/97 - 6 
zl. CDA 3/98 - 9 zl (wszystkie gazety z CD). 
Bernard Grzinski, A. Mickiewicza 4, 05-334 
Latowicz, tel 025 752-11-98. 

•C-64 4- stacja dyskow + magnetofon + joy, 
zasilacze, okablowanie, cartridge, dyskietki, 
kasety - 130 zl. Robert Szczechura, Ostrowska 
14, 07-33 Wqsewo, tel. 0217 615-76 

•64 MB DIMM RAM Cena ok, 300 zl [do 
uzgodnienia], Jacek Prze2dziecki, 
Armii Krajowej 23/7, 48-300 Nysa, tel. 077 
33-12-83, e-mile jjaca@polbox.com. 

■Gry: Flight Unlimited 2, Need for speed 3, 
F22, Commandos BEL, Redneck 
Rampage, Hopkins FBI, GTA, Men in Black, 
Shadow Warrior, Emergency, Jack Orlando. 
Tel.0604250396 email arat@frikc7.anet.pl 

###ZamieniQ 

•Gr? Necrodome na CSC fob C&C Gold./#.* - 
Mariusz Najda, Hamernicka 23/26, 26-900- • 
Kozienice, tel. 048 614-57-77. 

■Gr? Deadlock na Need For Speed, ew. 
Screamer - lub sprzedam za 30 zl. Zabrze, tel. 
032 2 73 12 90 

###’Sprzedarh 1 1 4 

•Windows 95 PL za 100 zl, Mariusz, tel. 087 
163746. 

• Myszk? 3-klawiszowq Roline'za‘15 zl. 
Gambler 5,6,8/97 po 2 zl/szt. Marcin 
Czajkowski, Odynca 5/6, 02-606 Warszawa 
tel. 022 844-61-68 

•Gry: Settlers 2, Cywilizacja 2 PL - po 80 zl. 
Licencjonowany Windows 3.11 for 
Workgroups, MS-Works 3.0; inne programy i 
gry shareware na CD. Pawel Miluch, Francuska 
8/1, 65-941 Zielona Gora, tel, 068 3233796 
po 16. 

•Sprzedam, kupi?, zamieni?, karty do Magic 
the Gathering. Piotr Mieczkowski, Pegaza 6, 
80-299 Gdahsk-Osowa, tel. 058 554-55-30 

•Gry: Emergency, Jack Orlando, GTA, Shadow 
Warrior, Redneck Rampage, F-22, Commandos: 
BEL, Tomb Raider’2, Sanitarium, Quake 2 oraz 
CDx24. Email: adax@intertBle.pl, tel. 0604 
250396. 

•GTA PL - ok. 90 zl. Lew Leon - ok. 30 zl. Mapy’ 
do GTA gratis. Ceny do negocjacji. Leszek 
Chuchla, Os. Kombatantdw 8/19, 37-500 
Jaroslaw. Tel. D16 621-74-75, email: 
juzech@pr.onet.pl 

•Gr? Championship Manager 2 97-98 za 70 zl. 
Michal Mataczynski, os. Rusa 8/33, 61-245 
Poznan, tel. 061 876-99-35. 

■CDA 1-9/98 z CD po 5 zl. PC Shareware 12/ 
97, 1/98 z CD - 3 zl/szt. SS 11/97, 3-6,8/98 - 
3 zl/szt, Gr? Myth - 35 zl. Karol Gafuszka, 
Sosnowicka 2, 26-652 Zakrzew, tel. 0602 17- 
38-10. 

•Gry na Amig? 500: MK2, air Power, Street 
Figher 2, Lotus 2, Adams Family na: Zero Team, 
WOlfenstein 3D, Za zelaznq'bramq, MK3, 
Unreal, Virus,1 Alien Breed. Nawiqz? kontakt z 
posi3dBc;amrA500. Daniel Falkowski, Kolejowa 
287, 34-E5Q, Tymbark. fi1J 

•UgajPolska Manager SB na jedi^ i gier: NHL 
98,rNBA:98, Insane Speedway 2, Ultimate 

pacejgfo lub inne o podobne] tresci, Ratal 
fGdula, Krupnicza 10/6, 33-100 Tarnow. 

•Zielona seria - Privater i Strike Commander 
oraz trzy gry z CDA (Timeshock, Hornet 3.0 i 
Estern Front) na Dungeon Keeper, Earth 2145 
lub sprzedam wszystko za 59 zl. Marek 
Smoleiiski tel. 022 827 02 94 lub e-mail 
mika_s@friko6.onet.pl 

###Kupie= 

•Joypad Power Pad - 55 zl. CDA 5/98 + 2CD 
- 0 zl. Gr? Jack Orlando -19 zl. Mariusz Gerus, 
Spokojna 36, 56-400 Olesnica. Email: 
jess@friko6.onet.pl. 

•Mortal Kombat Trilogy, NBA Live 98, Tomb 
Raider 2 - po 100 zl/szt. lub zamieni? na World 
Cup 98 i Quake 2. Pawel, tel. 058 678-62-32. 

•Teenagent, plytk? „Kiss", Kawaii 9,10/98. 
Radoslaw Serbian, Kasztanowa 25, 59-320 
Polkowice. 

•PC 4B6Dx4/100, 16 mb Ram, CDx16, 850 
Mb hDD, FDD 1,44 Mb, SVGA 1 Mb, mysz, SB 
16, obudowa MiniTower, Windows'95, DOS 
6.22, monitor mono 14", gra GTA. Cena okolo 
1200 zl. Lukasz J?drusik, Lwowska 110/28, 
33-300 Nowy Sqcz, tel. 018 441-4B-07. 

•SS 06-09 - po 2 zl, 57 - 3 zl. Gambler 0/93, 
1.2,4,6,842/94 - po 2 zl. Amiga 1-12/93 po 2 
zl, Grzegorz Mandziarz, Swierczewskiego 
1140/4. SB-531 Lomnica, 

■ KpnsaleSegi Saturn z 3 gr^mi (Viruta 
Fighter 2. S«ga Rally), 2.ps(b', kabel Euro RGB, 
cf/sk i demariF, Cena do uzgorinieiija, ok. 430 
zl Tel. 061 82-35-979. 

•Amiga 600 z 20 mb HDD, polski Locale, VBS, 
monitor Philips CM 8833-11 fkolor, stereo). 
Programy, dyskietki, literatura, ksiqzkif Cena 
ok. 800 zl [do negocjacji). Pawel Wiatr, Os.' 
Niepodleglosci 17/20, B2-400 Slupca. Tel. 063 
275-15-10. 

•C-64, magentofon, 2 joye, Black Box, 
zasilaez, okablowanie, software - za ok. 120 zl. 
Program na PC „Tapety i ikony" - 25 zl. Rafal 

•CDA 1/98 z CD. Jurek i Krzysiek Horodyscy, 
Mlynarska 54, 29-100 Wloszczowa, tel. 041 
3943 222 

•Grg History Line 1914-18. Przemek, 
Wroclaw, tel. 73-49-47. 

•CDA 1/96 bez CD za 10 zl. Bartek Zurek, 
Podstolice 160, 32-021 K.W. 

•Pilnie gr? Birthrigt: The Gorgon's Alliance. 
Cena do uzgodnienia. Piotr Zaclona, Wiejska 
171 D/12. 45-302 Opole, tel. 077 55-24-55. 

•Gr? Network Q RacRally Championship. Pawel 
Nitecki, tel. 3-172-593. 

• Gr? Aces over Europe i Aces over Pacific. 
Jakub Wielgus, Bankowa 9/5, 59-300 Lubin, 
tel 076 844-13-25. 

■Gry Komputerowe [1-szy numer, 12/93) - za 
5 zl. CDA 1/96 z CD -15 zl. Mariusz Gerus, 
Spokojna 36, 56-400 Olesnica. Email: 
jess@friko6.onet.pl. 

•Uiywanq konsoJ? Sony Playstation za ok. 300 
ll Mflciej Charatonik, ul. Wankowicza 11/8 
59-220 Legnica, tel, (076)8553735, e-mail: 
maciejch@polho)t,C(jrri. 

rrTrffiNdVViq^ KOnUaKt 

■Z fanami gry Magic The Gathering [karty). 
Lukasz Kordalski, Burskiego 22/3, 10-686 
Olsztyn. 

•Zakledam klub milosnikdw Tomb Raider2. 
Http ://f^ko7*. onet.pl/iza/boutekp/tomb2 

•Ze swapperami.hhackerami. 100% answer 
EwaiLangier, L)?bowa 19, 82-300 Elblqg. 

•zWbami lubiqcymi strategic i RTS. Adrian 
[13 lat), Chelmonskiego 46, 96-313 Jaktordw. 

•Korespondencyjny fan-c!ub ...Gwiezdnych 
Wojen" zaprasza. Dyspoiuijemy wlasnq gazetkq! 
Odpowiemy na kazdy list. Wojciech Kowalczyk, 
Reymonta 18/14, 46-100 Namysldw. 

•Z sir Filipem, Monty Pythonem i RIPcordem 
(ze starcraftowskiego Battle.netu), Pawef 
Piasecki (Lord RogaczT.iKajew 38, 63-321 
Tursko. 

•Z poczqtkujqcymi swapperami. 100% answer 
Jacek ..kurt” Lqtka, Wyzwolenia 05/3, 42-674 
Ptakowice. Friendship rulez!!! 

I . 
•Z osobami lubiqcymi.przygoddwki, 
platformdwki, morddbjcia i FPR Wiek i rasa 
oboj^tne ;). Arfur.KlosjDqbrowa 15c/1, 68- 
304 Gorzyn 

•Z wszelkimi osobnlami tworzqcymi/ 
sluchajqcymi muzyk? TECHNO. 100% fast 
answer! Borys, Wolna!43, 44-203 Rybnik. 

•Z osobami lubiqcymi A.O.E, GTA, Worms 2, 
Broken Sword 2, Target, Radoslaw Sorbian, 
Kasztanowa 25, 59-320 Polkowice. 

&BRUM 

• Pomogg]kazbeiTiu,.kto ma klopot z grq Reah. 
Pior UrbarT, Sza^dciri'1T 4. 58-425 Leszczyniec 

•Wszystkich, ktorzy poszukujg klanu, do 
ktdrego chcielibyfsi? przyjqd serdeeznie 
zapraszam na stron? klanowq klanu THE 
TEMPLARS, pod adresem 
http://friko7.onet pl/ka/meckill 

• Michal Skweres informuje wszystkich, ktorzy 
chcieliby si? z nim skontaktowad, ze e-mail 
skweres@friko6.onet.pl b?dzie nieezynny. 
Prosz? wysylac listy s-mailem na adres: 62- 
300 Wrzesnia, ul. Chrobrego 18/2, 

•Serdeeznie zapraszam do jedynego w Polsce 
klubu programowania. 
http://www.klub.z.pl. Kuba Kwiatkowski 

■ieiu;Y/ys$wny tylko i 
ptitttowych [listy nie 
tisxTem PpfypCWA 

ozinlu 
:zGzane w kofejncsci 

wylfjfezniejia 
sg uw^gl^niai 
□LQN 
ORUKI 
2. QferLi 
nadeslanyi 
3. Wy 
Spf^ 
podaj swoj acres iljd teiesonu, KWry 
zost8nse>vydrukowany wraz i anonsem,"' 
Podaj tez con?, za paid oferujesz to, co 
chcesz sprzedad lub kupic. 
4. Nie b?dq zamieszczane ogloszenia 
zawierajqce oferty handlu hurtowego i 
sprzedazy/kupna/wymiany pirackiego softu 
lub tez sugerujqce takq mozliwosd. 
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skrotow, przeredagowywania anonsdw i 
odrzucania ofert nie spelniajqcych warunkdw 
powyzszego regulaminu. 
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogloszen i wynikle z nich skutki. 



Wywiad 96 

Na cata nocke 
owa z twarcami gry Nighcfong 

Piottij serwiijemv warn szczegolowg 

tpgwlitf Ehlujiakow z lipmy Trecision, 

kldra lata sip poziiac catemu Mtu jaho 

Iwlrtiinr Nightlong, opisywanejw 

mpnuhiim numefze. Dzigki tej rozmowie 

fliaeie ahazip ppzyifZEt atp blizej 

UtaTilaatcl Srmy, zasadom jBj 

lifiikcfOiiowanliiopazinnyia, mniej 

waznym ciekawostkom I gt^IiakD 

rtpywaipiajoiiiiilcoi. 

1. Spora liczba ludzi nigdy nie styszata o 

firmie Trecision. Czy moglibyscie nam 
powiedziec, jakie tytuly [oprocz 
Nightlong) s? waszym dzielem? 

T: Jestesmy jednym z najstarszych 
wioskich producer!tow, Nasz pierwszy 
produkt przeznaczony na rynek wfoski 
pojawii sip wroku 1991. Przezpewien 
czas skupiaiismy sip giownie na 
dziaiainosci iokalnej oraz rynku 
shareware, poniewaz chcielismy 

usprawnid naszp technology zdobyc 
odpowiednie doswiadczenie oraz 
umiejptnosci, aby moo zaistniec na 
potpznych rynkach Europy oraz USA. 

Nightlong jest naszym pierwszym 
tytulem dia Teaml 7 i jest gfownie 

nastawionyna ciekawp fabuip oraz 
grywalnosc, ktore to cechy uwazamy 
za najwazniejsze wgrach tego typu. 

2. Czy mozecie zdradzic lokalizacj? firmy 
Trecision oraz przyblizyc sylwetki ludzi 
tam pracujqcych? 

T: Miescimy sip wstonecznym Rapalio, 
na wloskim wybrzezu. W tym momencie 
na stale zatrudniamy 9 pracownikow 
plus paru wspolpracownikdw. Nasze 
biuro - dla wielu z nas bpdpcym drugim 
domem - jest bardzo kreatywnym i 
tworczym srodowiskiem. To wspaniaie, 
gdy wszyscy pracujpcy dodajp do tego 
miejsca nieco cecb swojej 
niepowtarzalnej osobowosci. 

3. W jaki sposob zapadajq decyzje na 
temat rodzaju gry, kttirq chcecie 
wyprodukowac? 

T: Praktycznie Trecision w duzym 
stopniu zorientowany jest na 
przygodowki. Pozostato to wpewnym 
sensie naszp tradycjp, nawetjesli teraz 

probujemy dziaiac na innych 
platformach. Dla nowych gier 
rezerwujemy mnostwo czasu, ktdry 
uplywa giownie na przemysleniach, 
wysuwaniu roznych koncepcji oraz 
burzach mozgow, w ktorych uczestniczp 
wszyscy projektanci. Wcelu 
sprawdzenia rynku pomysiy oraz 
prototypy analizowane i rozpatrywane 
sp wspolnie z wydawcp. Gdy dostajemy 
wreszcie zielone swiatio, nadchodzi czas 
na peine zaangazowanie i ruszenie z 
projektem peinp parp. 

4. lie czasu zabiera warn 
wyprodukowanie dzieta i czy zdarza sip 
warn zapozyczyc pomyst z innej gry? r 

T: Gry z gatunku rozbudowanej 
przygodowki przewaznie zabierajp nam 
mniej wipcej 18 miesipcy. Zwyczajem 
naszym jest zapoznawanie sip, granie w 
mnostwo gier, ipcznie z tytufami ktore 
nie sp bezposrednio powipzane z 
projektem, nad ktorym akurat 
pracujemy. Staramy sip wyszukiwac 
brakujpcych i swietnych cech w innych 
tytulach, aby nie pominpc ich przy 
realizacji naszego produktu. 

5. Specyfikacje sprz^towe wydajq si? 
nieprzerwanie wzrastac. W jaki sposob 
zapadajq decyzje o wymaganiach 
sprz?towych i jak myslicie, kiedy ta 
rewolucja sprz?towa si? skonczy? 

T: Zgodnie z datp wydania naszej gry, 
staramy sip odpowiednio dopasowad i 
definiowac specyfikacje bazujpc na 
prognozach, ktorych wynikiem jest 
kompromis pomipdzy malej mocy 
maszynami, a potpznymi, wysokiej kiasy 
PC-tami. Jest to mozliwe dzipki pomocy 
i wspdipracy z wytworcami sprzptu 
takimi jak PowerVR, 3dfx oraz Intel. Nie 
przewidujemy raczej w najblizszym 
czasie konca rewolucji sprzptowej. 
Producenci starajp sip dopasowywac do 

rosnpcych wymagan, gdyz to 

najczpsciej oznacza mozliwosd wydania 
jakiegos gorgcego, swietnego tytufu, 
gwarantujpcego sukces. Jednak 
istnienie PSX czpsto pokazuje nam, ze 
klienci, chop miec na czyms dluzsze 

oparcie i nie sp zbyt uszczpsliwieni co 
tygodniowymi 
nowinkami oraz 

zmianami w 
standardach. 

6. Gra sieciowa 
stata si? elementem 
niezwykle waznym i 
istotnym. Czy 
myslicie, ze jest to 
droga, ktor?b?dzie 
teraz podqzaf rynek 
gier? 

T: Gry sieciowe sp jednp z wietu 

mozliwych sciezek, ktorymi w 
przysziosci podpzy przemyst gier My 

raczej nie mamyzamiaru skorzystac z tej 
mozliwosci[ gdyz nasze produkty sp 
projektowane dia jednoosobowej zabawy 
W gruncie rzeczy sukces gry sieciowej 
jest scisie uzaiezniony od jej grywalnosci] 
czyii dobrze zrealizowanych pomyslow, 
mozliwosci sieciowego grania z wieloma 
uzytkownikamijednoczesnie itp. Nie 
powinna wystppowac sieciowa opcja, 
jesli gra wcale nie zostaia do tego 
specjainie zaprojektowana. 

1. Nightlong jest pierwszym tytulem 
firmowanym przezTeam17 oraz 
Trecision. W jaki sposdb tworzycie fabul? 
dla przygodowki rozmiarow i 

skomplikowania Nightlong? 

T: Oto nasza recepta: po pierwsze 

sppdzamy nieco czasu na dopracowanie 
fundamentalnych eiementdw 

jjowstaiego pomysiu. Po drugie 
zbieramy razem malp druzynp 
skiadajpcp sip z projektantow oraz 

producentow i dajemy im zadanie 
polegajpce na opisywaniu punktow, 

bohaterow, giownych obiektow 

powstajpcej gry. Ostatecznie dodajemyt 
wszystkie zagadki oraz dialogi, co w 
sumie daje nam wielki, potpzny 
dokument zwany Game Bible, ktdry 
nastppnie przekazywany jest w rpce 
facetdw od kodu oraz pikseli. 

8. Ludzie b?d? porownywac Nightlong z 
Blade Runnerem; mozecie nam 
wyjasnic roznice pomi?dzy tymi dwoma 

produktami? 

T: Oczywiscie, my uwazamy, ze te dwie 
gry praktycznie nie majp ze sobp 
zadnych wspolnych cech. Naszpomysi 
czerpie inspiracjp z klasycznych cyber- 
punkowych powiesci William Gibsona. 
W Nightlong zastosowalismy caikiem 

inne zagadki, ktore nie 
tylko polegajp na 
badaniu i szukaniu, ale 
sp nieco bardziej 
skomplikowane i 
zmuszajp do 
wykonywania roznych, 
trudnych zadan. Poza 
tym nasi trojwymiarowi 

bohaterowie prezentujp 
sip nieco mniej 
kanciasto. 

I Zdecydowalismy takze, 
izNightlong bpdzie 

przygodowkp wykonanp 
w bardziej tradycyjny 
sposob, gdyz 
chcielismy, aby tabula 
gry przygwozdziia 
gfacza do krzesla. 

9. W jakiego rodzaju 
gry pogrywacie czasami 
w wolnym czasie? 

T: Bierzemy sip praktycznie za 
wszystkie tytuly, jakie pojawip sip na 
polkach... i to jest czpstym powodem, 
dla ktorego musimy pracowac do 
poznych godzin nocnych. Najbardziej 
ulubionymi przez nas tytufami sp Tomb 
Raider I oraz II, TOGA, Worms, Super 
Mario 64 oraz Monkey Island III. 

10. Czy chcielibyscie przedstawid 
lokalnego potwora swiatu? 

T: Yyyy... przedstawid... ? Tak, czasami 

pozwalamy potworowi na przechadzkp 
na swiezym powietrzu, ale przewaznie 
trzymamy go w naszym 
zabezpieczonym sekretnym 
laboratorium. m 

Tium. Agnieszka Siejka 
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Pnogramy uzytkowe 

«skazani jedynie na pliki w formacie 

*.mid. Dodatkowym atutem 

prezentowanego narz^dzia jest 

mozliwosc wyekstraktowania muzyki z 

dowolnego pliku \avi. Jezeli wiqc 

trafi nam siq np. interesujqce intro z 

gry, mozemy zgrac muzykq z animacji. 

i poddac jq dowolnej obrobce. Co 

ciekawe, w programie jest rowniez 

narzqdzie, dziqki ktoremu 
przygotujemy w razie potrzeby malq 

prezentacjq filmowo-muzycznq. Na 
specjalnym pulpicie edycyjnym 

mozliwe bqdzie wspolgranie muzyki z 

klipem, czyli mowiqc prosciej - 

dodanie muzyki do filmu. 

Podstawowym narzqdziem, ktdre 

postuzy nam do pracy jest mikser. 
Pozwalajqcy na swobodnq modyfikacjq 

dzwiqku w czasie rzeczywistym 
mikser umozliwia np. korekcjq barwy 

dzwiqku piqciopozycyjnym 
equalizerem, zdefiniowanie gtosnosci 

na wyjsciu kanatu, glosnosc miksera. 

Warto zwrocic uwagq, ze graficzne 

opracowanie miksera pozwala na 
naprawdq satysfakcjonujqcq pracq: 

wyrazne, roznokolorowe 

potencjometry i suwaki, dokladnie 

zaznaczona podzialka oraz 
podswietlenie uaktywnionych funkcji. 

Mimo sporej 

komplikacji, narzqdzie 
doskonale spetnia 

swojq rolq. Poza tym, 

dziqki wielopoziomowej 

pracy miksera, mozliwe 

jest rownoczesne 

opracowanie plikow w 
roznym formacie. 

Vw programie znajduje 
siq szesc odmiennych, 

przyjaznych 
uzytkownikowi 

edytorow 
[graficznych]. Track, 

Piano, Drum, Audio, 
notation, event editor. 

Poniewaz narzqdzia sq 

ze sobq zintegrowane, 

tqczenie 

gix Music Studio 3.0 

wszechstronnej obrdbki dzwiqku. 
Pierwszy umozliwia pracq z 

formatem audio, natomiastdrugi 

tradycyjnie juz pozwala na 

modyfikacje plikow z rozszerzeniem 

’“'.mid. Nagrywanie, edycja oraz 

efekty spe.cjalne w wypadku Magix 

Audio mozliwe sq na osmiu kanatach 

muzycznych. W wypadku formatu 

*.mid Studio Midi oferuje 128 

kanalow dostqpnych edycji. 
Programiki skladajq siq z kilku 

integralnych narzqdzi, ktore 

nadmienic, ze 
MMS 3.0 moze 

korzystac z 

plikow z 
rozszerzeniem 

'"'.wav. 

Odpowiednie 
narzqdzie do 

konwersji 

znajduje siq w 

programie. 

Dziqki temu nie 

jestesmy 

kazuje siq jednak, ze 

wspomniany program 

nie jest jedynym 

..dzieckiem” Magix 

Entertainment Corp. 

Firma promuje obecnie 

swoj najnowszy produkt, kolejnq 

aplikacjq muzycznq - Magix Music 
Studio 3.0, ktora ma udostqpnic 

odbiorcom jeszcze wiqkszq paletq 

narzqdzi wespot z nowatorskim 

rozwiqzaniami dotyczqcymi obslugi. 

Duza wszechstronnosc MMS 3.0, 
prostota oraz atrakcyjna cena bye 
moze spowodujq, ze program ten 

odniesie komercyjny sukces. 

Dla odbiorcy wazniejsze sq jednak 

mozliwosci aplikaeji w relacji do 
ceny pakietu. W wypadku MMS 

3.0 cena na pewno nie jest 
wygorowana. 50 dolarow to tyle 

ile kosztuje dobra gra FTP, a juz na 
pewno nie mozna tego porownac 

do kwoty jakq trzeba uiscic za 
profesjonalne oprogramowanie 

muzyezne o podobnych 
mozliwosciach. Relatywnie 

niewielkie koszty zakupu sq wiqc 
najwiqkszq zaletq tego produktu, 

umozliwiajq bowiem niemal 
kazdemu posiadaezowi komputera 

zaopatrzenie siq w legalnq wersjq 

rozbudowanego, 

pdlprofesjonalnego programu do 

obrdbki dzwiqkowej. 

Eksplozja d±wi^ku 

Na tamach listopaiiowega numsru CDA 

znalazta m recenzja bardzo oiekawego 

programu muzyeznego. Aplikacja i 

Magix EnlBPlamment Cnpp.f Music 

Maker, to proste i hardzo isiieresojp 

mi§Aw omozliwiajp miksowanie na 

kilku kanatach probek muzycznych, 

liltrowanie Dirzymanych dzwipww 

oparciu o palely etehtdw specjalnych 

oraz dodanie do muzyki podktadu 

lilmowego w postaci piiku \avi. Duze 

mozliwosci aplikaeji wespot z prosit 

intuicyjnu ohsfuuu zupewnia 

uzytkownikom homtort ppacy i 

interesuj^cy efekt koftcowy. 

“ Andrzej Sitek 

pozwalajq uzyskac ciekawe 

efekty dzwiqkowe. Drozsza o 

piqcdziesiqt dolarow wersja 

DeLuxe to juz 256 kanatow 

*.mid i 16 audio. Do 
domowych zastosowan 

amatorskich w zupelnosci 
wystarezy jednak 

podstawowa wersja 

programu, 

W pudelku z programem 

znajduje siq obok plyty 
obszerna i przystqpnie 

opracowana instrukeja w 

jqzyku angielskim. Poza tym 

mozemy rowniez skorzystac z 

pliku pomocy umieszczonego w 
programie. Podzielony tematyeznie na 

poszczegolne dziaty, moze postuzyc 

wlasciwie jako swoisty samouezek. 

Na plycie znajduje siq instaler oraz 

baza bibliotek dzwiqkowych. Warto 

W pakiecie Magix Music Studio 

znajdujq siq wlasciwie dwa 

programy, ktdre sluzq do 

mmm 
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ocemona przez 

fachowe 
czasopisma 

otwierajq si? przed uzytkownikiem 

naprawd? spore mozliwosci. Osoby 
znajqce nuty, oprocz zapisu 

nutowego mogq rowniez 

wydrukowac swojq kompozyej?. Nie 
mozna rowniez zapomniec o 

efektach specjalnych. Bye moze 
ktos chciatby, aby jego utwor 

brzmial jak odgrywany na starej, 

zniszczonej plycie winylowej, lub by 
by! styszalny w ten sposob, iz 

odbiorcy wydaje si?, ze muzyka gra 
w blaszanej skrzyni. Porownania 
wcale nie sq przesadzone i zbyt 
obrazowe, takie efekty naprawd? 

mozna uzyskac dzi?ki narz?dziom z 
MMS 3.0. Oczywiscie zapis jest 
mozliwy w kilku Jakosciach". 
Zalezne jest to cz?sciowo od 

cz?stotliwosci probkowania. Jakosc 
piyty kompaktowej to 44100 Hz. 

Zapis w takim standardzie jest jak 
najbardziej mozliwy. Poza tym 
program umozliwia prac? z 

probkami o cz?stotliwosci od 
11025 Hz do 48000 Hz. 

zagramezne, 
np. Total CD Music stwierdzii, ze 
jest to „doskonaty program do 

tworzenia muzyki, nagrywania, oraz 

edycji audio na PC1’, PC Format 

ocenit Magix Music Studio na 82 

%. Dla osob, ktore rozpoczynajq 

podroz w swiecie diwi?ku, b?dzie to 
propozyeja niemal idealna. 

Podsumowujqc, 
wydaje si?, ze 

kolejny 

program z 

Magix powinien 

spelnic 

oczekiwania 

odbiorcow. 

Mimo ze jest 

to aplikaeja 

amatorska, 
pozwala na 

wielopoziomowq 
edycj? dzwi?ku 

zadowalajqcym 
poziomie. 

Warto dodac, 
ze zostata ona 

wysoko 

Producent: 
f nlH ft inrnctir 
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poszczegolnych sekcji rriuzycznych 

nie nastr?cza zadnych/problemdw. 
Postugiwanie si? kolejnymi 

edytorami jest dziecinnie proste. 
Wfasciwy pulpit tnp. Piano) skfada 

si? z podzielonych na sektory pol 

[wyglqda to jak kartka z zeszyty 

szkolnego), gdzie specjalnym 

..markerem” zaznaezamy po prostu 

okreslony obszar. Symbolizuje on 

wlasciwy ton w sekcji muzyeznej. 

Do pracy wykorzystamy zestaw 

narz?dzi, ktore uaktywniajq si? po 

klikni?ciu prawym przyeiskiem 

myszy. Mozliwe jest oczywiscie 

..usuwanie lub zaznaezanie” dzwi?ku 

(przypomina mi to nieco rozwiqzanie 
ze starych szaf grajqcych, gdzie 

poslugiwano si? tasmq perforowanq 
- czyli kartami papieru z otworkami 

- w naszym wypadku rol? 

..otworkdw" spelnia wfasnie 
zaznaezona ppmarkerem" sekeja). 

Ciekawym eksperymentem jest 

mozliwosc wgrania okreslonego 

utworu (w bibliotekach programu 

znajdziemy zarowno utwory z 

muzykq klasycznq, jak i nowoczesnq, 

np. techno) i zmiany instrumentow 

na zupelnie inne. Wyobrazcie sobie 

np. Bolero Ravela grane wytqcznie 

na b?bnach i okraszone efektami 

dzwi?kowymi rodem z filmow sf z 

lat pi?cdziesiqtych... Oczywiscie 
MMS 3.0 posiada cat? gam? 

dodatkowych efektow i filtrdw, 

ktore i bez zmiany instrument 

pozwalajq na catkowitq przerobk? 

utworu. Mozliwosc edycji 

poszczegolnych instrumentow, 

dodanie echa, pogtosu itp. 

umozliwia bardzo ciekawe 

eksperymenty i zapewnia 

niesamowite rezultaty. Z palety 

filtrpw najcz?sciej skorzystamy z 
takich jak: 

inverting, 

fade, reverb, 

echo. 

Oczywiscie 
jest ich o 

wiele wi?cej, 

ale zasadniezo 

uzywa si? 

tylko kilku. 

Najwazniejsze 

umozliwiajq 
takie 

modyfikaeje 
jak 

trzystopniowe 

echo Cco 

pewnq czesc 
taktu, np. 1/ 

8, 1/4), 

odegranie 

probki od 

konca - co daje 

niekiedy 

szokujqce 

efekty, 

spowolnienie 
lub 

przyspieszenie 

odgrywania 

probki, dodanie 
pogtosu - co 

zmienia 

charakterystyk? 
dzwi?ku w ten 

sposob, ze 

dodaje mu 
gl?bi. 

Poniewaz paleta 

efektow jest 
bardzo bogata, 

uzyskane efekty 
muzyezne mogq 
naprawd? 

zaskoezye. 
Dodajqc do tego mozliwosc 

wykorzystania plikow w formacie 
*.wav, oraz obsfug? mikrofonu, 

BUB 
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Alton Prezentacja 
Budujemy znowu dam... 

Rai jesme pnzypaillc mi zadanie 

opMaprapniu archileklonicznego. I 

chaciaz z archilekliira mam tyle 

wspoinego eg z drogimi samochodami, 

weals nia nar2ekam • bo dzigki temu mogg 

program too przetlslav/iil z punklu 

wldzeola aniaiora. A aplikacjo, o ktdrej 

bgdzlo mowa w tym ortykule, to ArCon ■ 
Wizuaina ArebMura, a dokladoiej 

zatytoiowana „ Prezentacja". Zanim jednak 

podziolg slg wrazeiiioini, jakie wywart no 

mate too program, powiem go nieco o 

zaawansowana wersja, czyli ArCon 3.11 

13.11+. 

~ "Margin Serkies Tak wl?c seria ArCon'dw to 
aplikaeje dostosowane do 
potrzeb architektdw 
linzynierdw hudowlanych i 
innych ludzi zwiqzanych ze 
stawianiem domdw i innych 

budowli), sluz?ce, mdwi?c w skrocie, 
do konstruowania i projektowania 
budynkow, poczynajqc od ich 
fundamentow przez piwnice, pi?tra, 
otaezenie, no i oczywiscie 
wyposazenie wn?trza. I pomimo tego, 
ze [przynajmniej dla mnie) bnzmi to 
wszystko dose groznie, wcale nie jest 
az tak zle. Wystarczy tdo domowego 
zastosowania] dobry pomysl i jako 
takie poznanie funkcji programu. 

To o czym 
wspomniatem, to 
oczywiscie wielki skrdt, bo 
nie sposob wymienic tu wszystkich 
funkcji aplikaeji (niedowiarkom 
proponuj? zwazenie w dtoni 
instrukcji, ktora sw? wielkosci? i 
ci?zarem przypomina, o zgrozo, 
podr?czniki programistyezne]. Zajm? 
si? wi?c samym prognamem. Po jego 
uruchomieniu powinnismy rozpoczqc 
nowy projekt, a co si? z tym wi?ze - 
stwonzyc pierwsz? kondygnacj?. 
Jest to sprawa kilku klikni?c (i 
mozemy po drodze ustalic takie 
sprawy jak wysokosc kondygnaeji, 
grubosc stropu, podiogi itp.], po 
ktorych na ekranie programu pojawi 
si? arkusz projektu. Zanim jednak 
cokolwiek na nim umiescimy, warto 
zainteresowac si? blizej 
kilkunastoma ikonami narz?dziowymi 
umieszczonymi na ekranie. 

Jedna ich grupa - umieszczona w 
gornej cz?sci ekranu - to roznego 
rodzaju narz?dzia pomocne przy 
projektowaniu, Za ich pomocq 

mozna na 
przyklad wiqczyc/ 
wyt?czyc siatk? pomocnicz? 
(oczywiscie dowolnej wielkosci], ukryc 
niektore elementy projektu, 
powi?kszyc wybrany fragment itp. Jak 
juz wspomnialem, architektem nie 
jestem, wi?c ci?zko mi powiedziec, czy 
brakuje tu jakichs istotnych opeji - ale 
patrz?c z punktu widzenia normalnego 
uzytkownika, wszystko jest w 
porz?dku. Jednym z przyeiskow 
mozemy przejsc z trybu projektowani^ 
do konstruowania. Rozni? si? one 
zasadniezo tym, ze w pierwszym z nich 
wprowadzamy wszystkie elementy 
nieruchome projektu takie jak sciany, 
okna, schody itp. Aw drugim 
dodajemy cal? reszt?. Owa reszta to 
umeblowanie, nakladanie tekstur na 
powierzchnie, a takze ogl?danie calego 
projektu w trzech wymiarach - z 
dowolnego miejsca. Owe miejsce 
mozemy ustalic zasadniezo na dwa 
sposoby. Po pierwsze r?cznie - 
uzywaj?c przyeiskow sluz?cych do 
poruszania si? po projekeie. A po 
drugie za pomoc? specjalnej opeji 
pozwalaj?cej na dowolne 
umiejscowienie obserwatora, punktu 
widzenia, a takze kilku innych 
parametrow, dzi?ki ktorym zobaezymy 
dokladnie to, co chcemy. A jest to 
przydatne szczegolnie wtedy, gdy 
chcemy uzyc trybu renderingu, czyli 
wygenerowania aktualnego widoku z 
zachowaniem szczegdtow, takich jak 
tekstury, cienie rzucane przez zrodta 
swiatta i innych rzeezy, ktore 
sprawiaj?, ze widok ten dose znaeznie 
przypomina zdj?cie. 

Tymczasem 
jeszcze kilka 

stow o tym, co 
znajdziemy w 

trybie 
konstrukcyjnym. Po 

pierwsze przyeiski stuz?ce ustalaniu 
jakosci widzianego obrazu, co 
szczegolnie moze si? przydac 
posiadaezom stabszego sprz?tu. Za to 
przyeisk ..dzien/noc'* pozwala 
sprawdzic nam, jak b?dzie wygl?dato 
wn?trze naszego domu w dzien - bez 
uzywania sztucznego oswietlenia, a 
takze w nocy - z wt?czonymi lampami. 
Bardzo przydatna opeja nie tylko dla 
tych, ktorzy projektujq nowy dom, ale 
takze dla tych, co chc? w koncu w 
swoim mieszkaniu ustawic oswietlenie 
tak, zeby wszystko grato (i swiecilo]. 
Czyli nie jest to program tylko dla 
projektantow, ale takze dla tych, 
ktorzy chc? profesjonalnie urz?dzic 
swoje mieszkanie. W trybie 
konstrukcyjnym po lewej stronie 
ekranu umieszczone s? przyeiski, za 
pomoc? ktorych fnozemy grupowac 
elementy, obracac je itp. Ale tutaj 
tkwi glowne moje zastrzezenie do tego 
programu (tak samo zreszt? jak do 
innych, z ktorymi miatem do 
czynienia), a mianowicie: ktopoty z 
dokladnym umieszczaniem obiektow. 
Problem tkwi w tym, ze nie zawsze 
wiemy, w jak? stron? jest dany obiekt 
obrocony, a to przeciez dose istotna 
sprawa. Lodowka obrocona drzwiami 
do sciany raezej w domu przeszkadza 
niz pomaga. 

Teraz kolej na tryb projektowy, czyli to 
co teoretyeznie najwazniejsze. To 
wfasnie tutaj powstaje szkielet 
naszego domostwa - sciany, drzwi, 
okna, schody, no i oczywiscie dach. 

tomm 



ioi Pnognamy uzytkowe 

dodawaniu kondygnacji do projektu 
mozemy skopiowac z istniejqcych juz 
kondygnacji naniesione na nie 
elementy takie jak sciany, drzwi, slupy 
itp. Dzi?ki takiemu rozwiqzaniu 
mozemy latwo i szybko stworzyc 
wielokondygnacyjne budynki, a jedyne 
co trzeba zrobic na kazdym pi?trze 
osobno, to umeblowanie i pokrycie 
teksturami. 

A wlasnie - o rnalD nie zapomnialem o 
cz?sci programu sfuzqcej do 
dodawania mebli i pokrywaniu 
teksturami. Jest ona wywofywana 
przyciskiem w cz?sci projektowej 
aplikacji i objawia si? oknem, w ktorym 
za pomocq przyciskow wybieramy 
kategori? (meble i tekstury). 
Nast?pnie sposrod ponad 1500 

Elementy do projektu wybiera si? za 
pomoc? kilku przyciskow znajdujqcych 
si? po lewej stronie ekranu. 
Przyciskow niby nie jest wiele [po 
jednym na kazd? grup? tak? jak drzwi, 
sciany, filary itp.], ale kazdy z nich 
zawiera w sobie kilka innych 
wybieranych z rozwijanej/iisty. Po 
wybraniu jakiegos elementu, jaki 
chcemy dodac do projektu, mozemy 
zmienic jego parametry, tak aby 
dostosowac go do swoich wymagan. 
Nast?pnie uzywajqc kilku dodatkowych 
opcji [roznych dla roznych 
elementow], wybieramy, w jaki sposob 
chcemy umieszczac elementy. Sciany 
mozemy na przyklad stawiac 
pojedynczo, Iqczqc je, stawiac 
symetrycznie mi?dzy liniami 
pomocniczymi i tak dalej. Program 
oferuje tez dodatkowe mozliwosci 
opisane dokladnie w instrukcji. 
Wspomniec warto rowniez o trzech 
przyciskach, ktore nie wprowadzajq 
zadnych elementow do samego 
projektu, ale stuzq jego opisaniu. 
Mozna wi?c wprowadzic komentarz 
slowny w dowolnym miejscu arkusza, 
narysowac linie pomocnicze, no i 
oczywiscie zwymiarowac co si? tylko 
chce. Wymiarowac mozna na kilka 
roznych sposobow - wymiary 
umieszczane sq pod, nad, pomi?dzy 
liniami, linie konczq si? strzatkami lub 
nie. 

przy okazji trybu 
konstrukcyjnego o kilku 
rzeczach. Po pierwsze 
to, ze przy wstawianiu 
drzwi, okien i schodow 
program sam za nas 
wybija odpowiednie 
otwory w scianach i 
stropach. Po drugie 
calkiem niezle 
zrealizowano 
dodawanie nowych 
kondygnacji. Po 
wybraniu tej opcji w 
menu pokazuje si? 

ES (ala r 

Pokoj dzieriny 

43.32 mL 

Kuchnia 
OH 1ft r« 

Dodatkowo mozna wymiarowac 
pojedynczo lub uzywajqc tzw. tancucha 
wymiarowego, czyli kilku pofqczonych 
wymiarow. Warto wspomniec jeszcze 

okno, w ktorym ustalamy wspomniane 
juz wczesniej parametry kondygnacji 
[wysokosc itp.], a dodatkowo przy 

plikow [podzielonych tematycznie] 
wybieramy.co nam si? tylko zamarzy i 
przeciqgamy na projekt, Ogolnie rzecz 
biorqc, wybor jest calkiem spory, 
elementy wyglqdajq calkiem 
przyzwoicie, no i oczywiscie mozna 
zmieniac ich parametry takie jak 
wymiary, tekstury itp. W wypadku 
elementow oswietleniowych (ktore 
oczywiscie swiecq przy raytracingu] 
mozemy rowniez wybrac kolor, sit? i 
zasi?g emitowanego swiatla. 

Coz - krotko mowiqc w catym 
programie mozliwosci jest calkiem 
sporo, a pomimo tego moze go 
spokojnie uzywac kazdy, kto jako tako 
swobodnie czuje si? za komputerem, 

Nie powiem, ze jest to banalnie 
proste, bo wcale tak nie jest, ale i tak 
nie. Troszk? gorzej jest z 
wymaganiami, bo wiadomo, ze w 
takich programach im mocniejszy 
sprz?t, tym lepiej. Ja osobiscie 
testowalem go na P200 z 16MB ram 
i musz? powiedziec, ze mala ilosc 
pami?ci dose mocno dawata si? we 
znaki, ale juz 32MB duzo daje i 
zapewne potrafi zniwelowac brak 
mocy procesora. Tak jest przynajmniej 
w wersji opisywanej przeze mnie. 
Wersja profesjonalna jest juz troch? 
bardziej wymagajqca, ale tez oferuje 
duzo wi?cej. Podstawowq rdinicq 
istotnq dla ludzi, ktdrzy chcielihy 
ArCona wykorzystac w pracy, jest 
mozliwosc drukowania nie tylko tego, 
co widac na ekranie, ale tez 
profesjonalnych wydrukow, ktore 
mog? bye spokojnie uzywane np. w 
biurze projektowym. (Nawiasem 
mowiqc ograniczenia w wersji 
domowej wprowadzono celowo - ma 
to bye program do domowych 
zastosowan, ludzie trudniqcy si? 
architektur? zawodowo zas powinni 
nabyc profesjonalnq wersj?, ktora 
jednak kosztuje odpowiednio wi?cej.] 
Oprocz tego wersja profesjonalna 
umozliwia korzystanie z wielu innych 
funkeji. Na przyklad dowolne 
projektowanie pokryc dachowych, 
obliczanie powierzchni pokrycia dachu. 
Mozna tez wstawiac do dachu 3 rdzne 
typy tzw. faejatek. Katalog obiektow i 
tekstur zostal ponad dwukrotnie 
powi?kszony, a dodatkowo mozna 
umeblowac nie tylko wn?trze domu, 
ale tez jego otoczenie i to tqcznie ze 
zdefiniowaniem uksztaltowania terenu! 
Jakby tego byto mafo, program 
uwzgl?dnia tez polozenie Slonca i 
Ksi?zyca, dzi?ki czemu mozna 
sprawdzic, jak wyglqda wn?trze 
projektowanego domu o kazdej 
godzinie dnia i nocy czy o kazdej porze 
roku. No i na koniec mozna to 
wszystko za pomoc? programu 
skosztorysowac... 

Jak widac, program jest w pelni 
profesjonalny, a i to nie jest jeszcze 
najbardziej zaawansowana wersja,.. 
Niestety w tej najbardziej 
rozbudowanej z mozliwych wyst?pujq 
rzeezy, ktorych ja juz zwyczjnie nie 
rozumiem. Jesli natomiast kogos 
interesuje wi?ksza ilosc informaeji, 
moze zajrzec na stron? internetowq 
firmy. I teraz na sam koniec, zeby 
zach?cic kogos niezdecydowanego, 
dodam, ze ArCon zdobyl nagrod? 
publicznosci na specjalistycznych, 
mi?dzynarodowych targach CAD/ 
CAM'98 w Warszawie. A skoro 
fachowcy chwalq... ■ 
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Pnogramy uzytkowe 

tanic - An Interactive Journey 
jtoris pewnego stateczku 

inW’amu, czy raczej swego 
diBju ppezentacji, kltiry mam zamiar 

m tuialtirzyblizyc, moze wywotac u 
irtkUlpycli czytelnikdw eulorie, 

»jne pozbudzenie, 
swanie, czy wreszcie nieliczne, 

!aj^ce iiiuiejszq gazetQ asobniczki ptci 
itsklej irnigq wydad z siebie 

owane ciche popisklwanfe. 

Agnieszka Siejka Zgory pragn? uprzedzic 
wszystkie wymienione przeze 
mnie reakcje, litosciwie 
zdradzaj?c, iz Titanic - An 
Interactive Journey, nie ma 
wta^ciwie - oprocz tytulu - 

nic wspolnego z filmem oraz tym 
bardziej z boskim Leo DiCaprio. Jesli 
obejrzeliscie film i zamiast chomikowac 
wszystko co jest zwi?zane z gtownymi 
aktorami, zapocz?tkowaliscie zbieranie 
materialow na temat b?dz co b?dz 
gtdwnego bohatera tragedii, czyli 
Titanica oraz jego historii, zalecam 
plytk? zawieraj?c? - zgodnie z tytutem - 
interaktywn? podroz po statku, jego 
krotkiej acz bardzo intensywnej historii, 
jako wspaniale dopelnienie tworz?cej si? 
kolekcji. Podczas penetracji plytki za 
pomoc? odpowiedniego czytnika, 
odniostam wrazenie, iz ogl?dam 
ciekawy, interesuj?cy film dokumentalny 
na temat statku oraz ludzi z nim w jakis 
sposob zwi?zanych tchodzi nie tylko o 
pasazerow), z t? jednak roznic?, iz to ja 
decyduj?, z ktorym fragmentem mam 
ochot? w danej chwili si? zapoznac. No 
coz - interaktywnosc to jest to! 

W celu unikni?cia rychtego zagubienia 
si? w licznie zawartych na ptytce 
materialach, calosc podrozy podzielono 
na poszczegolne dni, poprzedzaj?ce 
tragedi?, jej dzien oraz fragment historii 
zwi?zanej z wydarzeniami, jakie miaty 
miejsce kilka dni po feralnym zdarzeniu. 
W sumie mamy okazj? poznac niemal 
caly tydzien, ktory zawazyt na zyciu 
wielu ludzi oraz niejako wptyn?l na 
pozniejsze pokolenia. Te filozoficzne 
mysli, ktore nieco zdominowaty moje 
odczucia podczas i po zapoznaniu si? z 
cal? publikacj?, s? wynikiem ogolnego 
klimatu, jaki towarzyszy ogl?danemu 
materiatowi. Mimo iz forma prezentacji 
zblizona jest do filmu dokumentalnego, 
wcale nie oznacza to, iz uzytkownik ma 

okazj? jedynie biernie czy wr?cz 
beznami?tnie obserwowac 
przesuwaj?ce si? przez ekran obrazy. 
Odpowiednia dawka dramatyzmu oraz 
umiej?tne przedstawienie wydarzen, 
jakie miaty miejsce w owe feralne dni i 
noce, niejako sktaniaj? ogl?daj?ce3o do 
zaangazowania si? w przedstawiany 
material, peten wzruszaj?cych, jak i 
przyprawiaj?cych o dreszcze emocji 
elementow. Duzy w tym udziat maj? 
zastosowane srodki wyrazu, ktore 
pozwolity na prezentacj? z ogromnym 
wyczuciem, wywotuj?c? niemate 
poruszenie, ktore choc nie jest 
pordwnywalne do tego, czego 
doswiadczali widzowie podczas seansu 
Jitanica", i tak sklania do pewnych 
przemyslen. 

Zapewne 
wi?kszosc 
z was 
podczas 
podrozy po 
Titanicu 
b?dzie 
siedziec z 
przylepionymi 
oczami do 
ekranu, a to 
dzi?ki 
wspomnianym 
przeze mnie 
bardzo 
obrazowym 
narz?dziom 
oraz ogolnemu 
klimatowi, 
ktory ogarnia 
ogl?daj?cego i 
pozwala na 
dose duze 
zaangazowanie 
si? w ten swoisty 
dokument. Rysunki, szkice, 
przekroje, oryginalne, bialo-czarne, 
niewyrazne zdj?cia, gazety z tamtych 
dni, mapy, obrazy jakby wykonane 
p?dzlem malarskim, oraz umiej?tny, 
aktorski komentarz lektora, s? 
elementami, dzi?ki ktorym program 
staje si? atrakcyjnym materialem dla 
wszelkich zainteresowanych tematem, 
ktorzy maj? okazj? na bezbolesne i 
szybkie zapoznanie si? z historic 
zaprz?taj?c? ich umysly. Krok po kroku, 
dzien po dniu, uzyskujemy dramatyezny 
obraz, zapocz?tkowany oderwaniem si? 
od lodowca pot?znego kawalku lodu, 
dalej jego majestatyezne dryfowanie az 
do miejsca przeznaczenia, czyli 

wypadku. Material nie ogranicza si? 
jedynie do historii samego statku, opisu 
jego pot?znej aparycji oraz obrazowego 
przedstawienia momentu jego 
zatoni?cia, lecz takze przyblizona zostaje 
historia ludzi zwi?zanych z wypadkiem, 
wazniejsi czlonkowie zalogi, a takze 
wydarzenia, jakie mialy miejsce w 
miastach przed i po dotarciu informaeji 
o zatoni?ciu. 
Nie zapomniano przedstawic takze 
wszystkich wazniejszych historycznych 
wydarzen, ktore towarzyszyly 
wyplyni?ciu Titanicowi z portu, oraz 
nastrojach spolecznych dominuj?cych w 
owym czasie. Przyznam, ze nie 
spodziewalam si? tak duzej ilosci 
informaeji, jakie program ma 

do zaoferowania. Z 
drugiej jednak 
strony, taki 

1 ogrom 
feS-gjj I materialdw do 

\ przejrzenia, 
^ przewertowania, 

\ spowodowal 
niewielkie, 
aczjednak 
namacalne, 

szczegotow? retrospekej? wydarzen czy 
wr?cz filmem fabularnym. Calosc 
oprocz niezwykle intensywnej i 
przemawiaj?cej do wszelkich zmysldw 
atmosfery, uzbrojono w interesuj?c? 
opraw? graficzn? oraz wygodny 
interfejs obslugi, ktdry nie zajmuje 
zbytnio uwagi, dzi?ki czemu uzytkownik 
ma okazj? skupic si? na wladciwym 
materiale. 

Po przejrzeniu wszystkiego co tylko na 
ptytce si? znalazlo, moje wrazenia 
mozna by zaliezye do tych pozytywnych, 
a program wydaje mi si? dose 
interesuj?cy i wart posiadania chociazby 
ze wzgl?du na sam sposob realizaeji. 
Zainteresowani tematem powinni byd 
zachwyceni i przede wszystkim 
usatysfakejonowani faktem, iz ptytka 
zawiera wi?kszosc potrzebnych 
informaeji, ktore zaspokoj? wszystkich 
fanatykow tematu Titanica. Nie powinni 
takze pozostac zawiedzeni milosnicy 
hollywoodzkiej produkcji, gdyz program 
moze bye w pewien sposob swego 
rodzaju dopelnieniem seansu kinowego. 
Mysl?, ze Titanic - An Interactive 
Journey powinien spetnic oczekiwania 
wi?kszosci milosnikow tego rozleglego 

znudzenia, ktdre nieco utrudnia 
delektowanie si? calosci?. Rad? na ten 
drobny mankament moze bye 
stopniowe, z przerwami, przegl?danie 
plytki ta nie tak jak ja to zrobitam - 
wszystko naraz), podobnie jak w 
przypadku gier, z ktorych rzadko ktora 
daje si? skonezye w jeden dzionek. 

Stopniowy przegl?d zdj?c i obrazow 
oraz wypowiedzi komentatora 
przeplataj? si? z dialogami 
poszczegolnych ludzi, ktorych 
wyst?powanie zwi?ksza realizm 
ogl?danych obrazow i sprawia wrazenie, 
iz mamy okazj? zapoznac si? ze 

zagadnienia, ktdrego aspekty w tym 
przypadku zostaly poruszone z 
najmniejszymi szczegdlami. Coz, mi 
jedynie pozostaje dopelnic sw? wiedz? 
na temat historii tego monstrualnego 
statku i odwiedzic najblizsz? 
wypozyczalni? kaset video, by wyjsc z 
kopi? Titanica za pazuch?... 
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fezyka angielskiego 
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Nauka j$zyka angielskiego w oparciu o wywiady ze znanymi 

postaciami. Kursy wzbogacone wieloma atrakcyjnymi obszernymi 

sekwencjami wideo oraz mnostwem roznorodnych cwiczen. 

Wszystkie teksty tfumaczone na j§zyk polski. 
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Pnogramy uzytkowe 

fe in the Universe 
Bylo/Jesfc/B^dzie sobje zycie 

.profesora, na eksploracj? dalszej 
cz^sci Wszechswiata jest wysyfanie 
automatycznych sond, b?dqcych w 
stanie, po dotarciu do nadajqcego si? 
do tego miejsca, wypnodukowac 
innych przedstawicieli swojego 
NgatunkuM... 

iwtelewizorze, nie pamietam juz 
nldlryi kanale, widzialemlylo sobie 
zycie”, (|{(I animowany serial 
wyjaSoialiiydzialanieludzkiego 
orgsnizmu. Wprawdzie opisywana 
..eticyfclepedia" zajmuje sic nie tyla ludlmi 
w picrwszsj kolejnojkci, co 2yciem jako 
zlswlskisEn znacznie szerszym: jego 
korjeniami, terakniejszoiciti 
ppzysilaScia, ponuszajQc przy okazji 
pfBbltm islnienia innych rnzumnych istut 
we wazecliswiecie, wszyslko nn gruncie 
kardziej lub mniej nanknwym, z lezqcym u 
podsisw oiiczylem prnlesnrn Stephena 
Rawkiaga, ale po dodnniu „Jest" i 
Jcdzinyliilwyszedl bardzo 
ruiniHuiarlnj 
IJtl|IUnJcllilk 

Allor Osobnicy majqcy chodby 
minimalny pociqg do 
wiedzy powinni si? z 
profesorem Hawkingiem 
spotkac, stal on bowiem 
za ..Krdtkq.historiq 

czasu", ksiqzkq zrozumiatq prawie dla 
kazdego, ale nafaszerowanq 
bezgranicznym przekonaniem o 
slusznosci dociekari autora. Nie mnie 
wprawdzie takie podejscie oceniad, ale 
przy celyni szacunku dla osoby i jednej 
strony waiczqcej z post?pujqcym 
stwerdnieniem rozsianym, mogqcej 
porozumiewad si? z otcczeniem jedynie 
przy pomocy komputerowego 
syntezatora mowy, a i drugiej majqcei 
bardzo duzy wklad w rozwdj 
wspolczesnych teorii fizyczno- 
kosmologicznych. podawanie ich jak.o 
pewniakdw zbyt dobrq manierq raczej 
nie jest, zwlaszcza gdy wi?kszcdd 

czytelnikow nie dysponuje 
odpowiednimi zdolnosciami, by moc to 
co przeczytali samemu zweryfikowac. 

Powyzsza notka pseudobiograficzna 
nie byla wprawdzie niezb?dna, ale 
jednak dose przydatna. Zwlaszcza, ze 
poglqdy zaprezentowane w Life takze 
do typowych nie nalezq, ba, dla wielu 
b?dq one bardzo kontrowersyjne, 
choc z moenymi argumentami za nimi 
stojqcymi. Ale zanim przejd? do 
odczytu Profesora, pozwol? sobie na 
omowienie pozostatych cz?sci 
„encyklopedii". 

Sq one o tyle istotne, ze nie wszyscy 
musieli w szkole uwazac na lekcjach 
fizyki, matematyki czy biologii, a przez 
to cz?sc poj?c moze bye nie do konca 
zrozumialych. Zresztq do materiaiow 
referencyjnych powinno si? zajrzec i 
tak - chocby dlatego, ze cz?sc z 
pojawiajqcych si? tam tematdw 
zilustrowanych zostalo porzqdnymi 
animaejami, ktore w dodatku 
wspominajq od czasu do czasu o 
rzeczach pomijanych w szkofnej 
rzeczywistosci. Ot, chodby proba 
zasymulowania warunkow panujqcych 
w mlodej ziemskiej atmosferze, 
zakonezona zsyntezowaniem prostych 
zwiqzkow organicznych. A przeciez 
taki wynik pomala przypu&zczad, ze 
powstenie zycie na 2\m\ nie jest 
czym£ wyjqtkowym, a jedynie zwyklq 
kolejq rzeezy czekajqcq praktyeznre 
kazdq planet? i podobnymi 
warunfcamL 

Zresztq dla wszystkich ch?tnych do 
pogl?bienia swej wiedzy o poczqtkach 
wszechswiata, historii Ziemi czy zycia 
na niej dost?pnych jest takze par? 
fachowych artykulow, a materialy 
referencyjne uzupelnia glosariusz, 
czyli ostatnia, przed wyprawq do 
domowej biblioteczki, deska ratunku 
przy problemach ze zrozumieniem 

tekstdw. 

Pokrzepieni wiedzq 
mozemy przejsd do 
gldwnej atrakcji 
programu, czyli 
blizszego spotkania z 
poglqdami Hawkinga. 
Coz, jak juz 
wczesniej napisalem, 
cz?sc z nich jest 
dose 
kontrowersyjna, ale 
mimo to nie mozna 

powiedzied, ze wzi?ly si? one znikqd. 
Nawet stwierdzenie, ze wirusy 
komputerowe sq pierwszq formq zycia 
stworzonq przez czlowieka ma dose 
dobre podstawy teoretyezne. Nie 
wierzyeie? No to pozwol? sobie 
zamiescid skrot rozumowania 
przeprowadzonego przez Profesora w 
swoim odezyeie. 

Wezmyza najprostszp form? zycia cos, 
co przenosi informaejp i potrafi sip 
replikowac. Bez wptpienia spetnia jp 
zardwno eziowiek, pantofelek, czy 
bakteria. A czy wirus komputerowy? 
Potrafi sip rozmnazac? Informacjp 
przenosi? A ze jest ograniezony tylko do 
pamipci komputera? A czy eziowiek moze 
istnieepoza swoim srodowiskiem? lei 
nie - zbyt wielkie cisnienie go miazdzy, 
temperatura zamraza iub pah] 
nieodpowiedni skiad atmosfery dusi... 
Tyle, ze pierwsze dzieio czlowieka nie 
najiepiej o nas swiadezy, bo sfuzy ii tylko 
destrukcji swego srodowiska... 

Podobnie kontrowersyjnych spojrzen na 
dwiat i naszq przyszlosd jest w odezyeie 
calkiem sporo, Dostaje si? chodby 
naszemu tkwiqcemu w podswiadomosci 
przekonaniu, ze jestesmy najlepsi, przy 
czym wirusy to praktyeznie 
najprzyjemniejszy z ..dolujqcych" 
kawalkow. W rdwnie niehumanitarny 
sposob rozprawia si? Hawking z naszymi 
marzeniami o podrozach kosmieznyoh i 
kontakeie z innymi eywilizaejami tmimo 
faktu, ze statystyeznie rzecz ujmujqc nie 
jestesmy jakims wyjqtkiem): ze wzgl?du 
na ograniczenia spowodowane przez 
pr?dkosc swiatla i nasz niezbyt dlugi 
czas zycia, jedynym sposobem, wedlug 

Nie b?d? tutaj przedstawial dalszych 
poglqdow, ogranicz? si? juz tylko do 
komentarza - mimo, iz sq to poglqdy 
postaci dla wspdlczesnej nauki 
zastuzonej, to jednak nalezy wziqc pod 
uwag? fakt, iz sq to tylko poglqdy 
jednostki. Zresztq cz?sd z nich zostala 
sformulowana juz jakis czas temu i takie 
na przykfad przekonanie o niemoznosci 
dotarcia w inne miejsce Wszechswiata 
szybeiej niz wynika to z pr?dkosci 
swiatla, nie jest juz dzisiaj takie 
powszechne - na gruncie fizyki 
kwantowej mozliwe sq bowiem tak 
zwane ..wormhole", czyli miejsca Iqczqce 
rozne cz?sci Cczaso^przestrzeni, b?dqce 
czyms w rodzaju dhogi na skroty albo 
tunelem ..nadprzestrzennym" znanym z 
s-f. 

Nie znaezy to jednak, ze jest to pozyeja 
niewarta uwagi. Daleki jestem od takiego 
stwierdzenia, zwlaszcza jesli nad sensem 
kupna zastanawia si? osobnik lubiqcy 
mydled. Materiafu jest tu bowiem sporo, 
w dodatku niebanalnego i na dose 
wysokim poziomie. Co innego, jedli ktos 
szuka encyklopedii, gdyz chociaz 
zgromadzony tutaj material referencyjny 
jest raczej dobry, to zostal on 
zorientowany na wyjadniapie hasel 
wyst?pujqcych w odezyeie. A sam 
odezyt, jak juz wspomnialem, jest raczej 
materialem do przemyslen, a nie gotowq 
odpowiedziq na pytanie o Zycie. 

Wymagania: 
Pcnlium, CO-Ram. SMS 
Ham, fcaitta rnu; 

Producent: 
MctatooIs, inc. 

Dysirybutor: 
Mfitaioois. Inc. 

Internet: ; http,7/www metaiools.ci 
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t Matrox Millennium G200 
Powrot do ±r6det i 

Diiwno, dawno lemu, za siedmioma 
gfirami, za siedmioma lasami, w czasach, 
kiedy wielu z was jeszcze nie byta na 
dwiecie, swoje najwieksze triumfy 
dwiecita kanadyjska lirma Matrox. Jej 
karty gpaficzae uwazano za najlepsze i 
niedodcignioae. Jedaoczedaie byly oae 
cokolwiek drogie (dredaio kilkadziesigt 
razy od popularnych urzgdzeA). 
Kulmiaacja tej ztotej ery Matroxa byla 
kartaonazwle Millennium. Razemzjej 
premierg dwiatto dzienne ujrzalo 
mndslwo nowatopskich Gak na owe 
czasy, oczywidcie) rozwiqzan. Pamigci 
WRAM (z ppzeplolem zapisu I odczytu) 
gwarantowaly doskonatq wydajnodd, a 
dzigki precyzji wykonania i staraaaema 
dohopawi podzespotdw, do dzlsla] 
niewiele kart maze dordwnafi Millennium 
w kwestii jakodci wydwieOanego obraza. 
Hlia8taty, Matrox popetnit dosyd 
zasadniczy bled: na zbyt dtugo zaprzeslat 
pozwoju technologicznego. Wrazz 
pojawiaoiam sip akcelepatopllw 3D, 
zastosowaniem pamigci SDRAM i 
znacznym spadkiem cen, lagandarna 
niegdyd lipma nieco podupadta. Niezbyt 
pozsgdne byto tei dtugotpwate 
podtpzymywaaie sepii Mystique, ktdra 
obstugujgc aiarna trzy alekty na krzyz nie 
mogta sic nawot pdwnad z nowoczesnymi 
pozwigzaniami. Wszystko ta wskazywata, 
ze Matrox nie podiwignie sic ja2 z 
zapadci. A jednak... 

Lukasz Nowak 

to, kilka miesi?cy temu, 
zacz?lo bye bardzo glosno 

j I o nowym produkeie 
| I Matroxa, ktory mial 
I ■ odnowic utraconq pot?g? 

firmy. Najlepiej o 
zamiarach swiadezy 

pozostawienie starej nazwy: Millennium. 
Dodano tylko oznaezenie G200 i wlasnie 
tak zwyklo si? nazywac nowe dziecko 
kanadyjskiego producenta. Jednak 
podobienstwa koriczq si? na nazwie. 
Zarowno karta, jak i jej glowny uklad 
zostaly zaprojektowane calkowicie od 
poczqtku. Pozwolilo to stworzyc bardzo 
nowoczesny produkt, ktory jest w stanie 

bez problemu sprostad konkureneji na 
coraz wi?kszym rynku akceleratorow 
3D. 

Millennium G200 wyst?puje w wersjach 
AGP 2x i PCI. Trzeba zauwazyc, ze 
obecnie przy coraz cz?stszym 
wykorzystaniu magistrali taktowanej 
cz?stotliwosciq 100 MHz tchipsety BX, 
VIA MVP3, ALI Alladin V5 itd.) karta 
oparta na AGP bqdzie powsznie szybsza 
od identyeznej i PCI. Dzieje si? tak 
dlacego, ie magistrate PCI pracuje i 
cz?stotliwosciq 33 MHz, a 
AGP 66, a nawet 100 
MHz [choc Millenium, 
podobnie jak wiqkszodc 
obecnie dost?pnych 
kart, potrafi absluzyd 
tylko AGP 66 MHz). Dlatego 
przy szybkich procesorach E300 MHz i 
wi?cej] nalezy raezej zdecydowac si? na 
wersj? AGP G200 jest standardowo 
wyposazony w B MB pami?ci SGRAM 
Club SDRAM, w zaleznosci od wersji). W 
wi?kszosci zastosowafi w zupetnosci to 
wystarezy, a jesli 
ktos ma baaaaardzo 
duzy monitor, 
zawsze moze 
rozszerzyc pami?c 
do 16 MB przy 
pomocy modulu SO- 
DIMM [dosyc latwo 
takowy kupic). 
Dzi?ki temu bez 
problemu b?dzie 
mozna uruchamiad 
gry w 
rozdzielczosciach do 
1600x1200. Z 
pozostatych 
informaeji 
technicznych trzeba 
wymienic przede 
wszystkim 
mozliwosc montazu 
roznego rodzaju 
dodatkdw. Obecnie dost?pne sq moduty 
z kart? do edycji video [Rainbow 
Runner], tuner TV i sprz?towy 
dekompresor MPEG-2 (potrzebny do 
DVD). Wszystkie z nich sq naktadane na 
Millennium, nie zajmujq gniazda PCI i 
przede wszystkim sq sporo tansze od 
niezaleznych odpowiednikow. 

A teraz do sedna sprawy: jak si? graio. 
Musz? powiedziec, ze po co najmniej 
lekko nieudanym 
Mystique, 
podchodzilem do 
zapowiedzi 

Millenium z 
pewnq rezerwq. 
Okazato si?, ze niestusznie. 
Otoz oprocz tego, ze G200 jest swietnq 

Tesl RozdzielczoSc Jednostka AGP 66 MHz AGP 100 MHz 

GL Quake 640x480 fps 30,70 33,40 
800x600 fps 25,50 26,10 

Quake II 640x480 fps 53,30 53,70 
800x600 Ips 35,30 35,50 

TurokTmark ' 640x480 fps 60,20 64,20 
800x600 fps 45,80 47,40 

Incoming 16-bil 640x480 fps 51,88 59,52 
800x600 Ips 45,54 49,06 
1024x768 ips 32,76 34,98 

Incoming 32-bil 640x480 fps 34,16 37,54 
800x600 fps 28,32 30,82 
1024x768 fps 19,34 20,56 

Final Reality 3D R Marks 3,38 3,49 
Final Reality 2D R Marks 2,69 3,21 
Filial Reality Overall R Marks 3,14 3,48 

kart? 2D, oferuje uzytkownikowi 
kompletny zestaw instrukcji 3D. Poprzez 
sprz?towq implementacj? DirectX, 
praktyeznie kazda gra b?dzie 
wykorzystywac zalety karty. A tych jest 
sporo. Po pierwsze, efekty 
trdjwymiarowe sq naprawd? swietnej 
jakosci. Obecnie chyba jedynie nowiuska 
Riva TNT moze dorownac Matroxowi 
(nie musz? chyba dodawac, ze Voodoo 2 

jest wyraznie gorsze). Po drugie, 
Millennium jako pierwsze wprowadzilo 
pelnq i poprawnq implementacj? 32- 
bitowej gl?bi kolorow. Mozna sobie 
spokojnie pograc np. w Incoming, ktore 
w 32 bitach na G200 wyglqda po prostu 
oszatamiajqco. Oczywidcie, w 
porownaniu do standardowych, 16- 
bitowych trybow gra pracuje wolniej . 
[dokladne dane w tabelce), ale oplaca 
si?. Zupelnie innq sprawq jest obsluga 
biblioteki OpenGL. Otoz projektanci 
Matroxa uznali, ze tego standardu 

b?dq uzywad gldwnie 
profesjonalni graficy. 

Dlatego dostarezane 
sq jedynie 
sterowniki OpenGL 

dla Windows NT. 
Dzialajq tarn bez zarzutu 

w programach typu 3D 
Studio Max (przy okazji, 

G2D0 potrafi takze sprz?towo 
akcelerowad rendering z 

wykorzysteniem HEIDE) i sprawujq 
si? naprawd? rewelacyjnie. Jednak 

jedli chcielibydmy uruchomid jakqd gr? 
OpenGL w Windows 95, to zaczynajq si? 
klopoty. Generalnie jest to 
niewykonalne, ale w konkretnych 
przypadkach istniejq furtki. Ze strony 
WWW Matroxa mozna sciqgnqc 
specjalne latki dla poszczegolnych gier 
(np. glQuake, Quake II), ktore pozwolq 
wykorzystac mozliwosci Millennium. Co 
prawda gry nie dzialajq wtedy tak szybko 
jak w Direct3D, ale dzialajq i wyglqdajq 
bardzo ladnie Cszczegolnie w 32- 
bitowym kolorze). Jesli chodzi o 
wydajnosc, to wtasciwie nie ma o czym 
pisac. G200 nie potrafi dorownac tutaj 
podwojnemu Voodoo 2, ale kto zauwazy 
w rzeczywistej grze rdznic? pomi?dzy 
wyswietlaniem 50 a 60 ramek na 
sekund?. 

Na koniec troszk? a sterownikach 2D do 
Windows. Nie mog? si? powstrzymac i 
musz? o tym napisad, poniewaz Matrox 
zawsze mi tutaj imponowal. Po 
pierwsze, drivery pozwalajq na 
ustawienie bardzo wielu opeji (np. 
wirtualny ekran, qdswiezanie ekranu do 
200 Hz i wi?cej, listawiane z 
dokladnosciq do 1 Hz, dokladna korekeja 
nasycenia i temperatury kolorow i 
mnostwo innych). Wszystko dziafa 
bardzo szybko i stabilnie, a przy tym jest 
proste w obsludze. Dodatkowo, 
regularnie, co kilka tygodni na stronie 
WWW pojawiajq si? uaktualnienia 
sterownikdw i BIOSu karty. Wszystko 
podane w bardzo przyst?pnej i 
intuicyjnej formic Uwazam, ze 
wszystkie, co do jednej, firmy powinny 
brad przyktad z Matroxa. 

Musz? powiedziec, ze Millennium G200 
sprawilo na mnie bardzo dobre 
wrazenie. Jest to karta, ktdra Iqczy w 
sobie cechy urzqdzenia popularnego i 
profesjonalnego. Nie wprowadzono przy 
tym zadnych kompromisow, ktore 
obnizalyby waiory dla jakiegokolwiek 
uzytkownika. Przy rozsqdnej cenie 
(ponizej 500 zt), G200 staje si? jednym 
z najciekawszych akceleratorow 
dost?pnych obecnie na rynku. ■ 

Matrox Millennium G200 
Cena [z VAT): 4S0 zl 
Doslarczyl: Tornado S.C. ol. Klerbedzia 4.00-957 Warszawa 
lei. (0-22) 41-00-56, lax 651-24-01 
www.loniadQ.com.pl 
www malrox com 
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t Samsung DVD Master 
Konfee VHS -~vr. 

0 standardzie DVD stychac juz hylo od 
dohrych paru lit. Wedtug wazelkich 
zapowiedzi miat to dip otic zupelnie nowy 
i doaiiflnjgcy sposdb przechowywania 
inforaiacji. Dlugo niktnie mAgtwto 
uwierzyd, gdyz poza obietnicami nic sig 
ale dziato. Pnemiepy konkpdtnych 
urzgdzen byty wcigz odwlekano, a cany 
pierwszych, trudno dostppaych 
egzemplarzy wychodzify poza 
jakiekolwiek noray doptiszczilnodei. 
Dopiero ostatnio call maszyna roszyla z 
kopyta. W koaco nstalono wspolny 
standard i rozpoczgta sip prodnkcja. 
Pojawily sig odtwarzacze domowe. More 
stazyly wytpcznie do obstugi filmdw i 
podtpczato sig je bezpodredaio do 
telnwizora, ale rowniez wprowadzono do 
sprzedazy czytniki kompulerowe. 
Jedneaiu z nich miateai okazjg sig 
przyjrzet. Samsung DVD Master, ho tak 
nazywa sig to cudo, to kompletny pakiet 
potrzohny uzytkownikowi. Sktada sig on z 
dwoch czgsci: oopgdu i dekodera MPEG. 
Kazdp z nich omdwimy osobno. 

J-L-P Sam czytnikprzypomina 
bardzo zwyktego CD- 
ROMa. Podlqcza si? go 
przez interfejs ATAPI (ten 
sam, na ktorym 
najcz?sciej chodzq wasze 

twarde dyski) i na tym wtasciwie 
koriczy si? instalacja. Oczywiscie 
trzeba takze podpiqc zasilanie i 
kabelek do przesytania dzwi?ku z ptyt 
audio. Sterowniki trzeba zainstalowac 
tylko jesli korzystamy z DOS i 
Windows 3.1 (a jest to proste za 
sprawq dostarczonego programu 
instalacyjnego), natomiastw 
Windows 95, 98 i NT wszystko 
przebiega automatycznie bez naszej 
ingerencji. Czytnik DVD Samsunga 
potrafi pracowac z tzw. podwdjnq 
pr?dkosciq. Oznacza to, ze dane 
odczytywane sq z szybkosciq 2700 
KB/s dla plyt DVD i 3000 KB/s dla 
zwyktych CD (odpowiada to 

klasycznemu nap?dowi 20x). Pewnym 
mankamentem sq czasy dost?pu, 
ktore nie schodzq ponizej 120 ms, ale 
tak jest we wszystkich nap?dach 
DVD. W tym momencie wtasciwie nic 
efektownego si? nie dzieje. Cz?sto 
spotykam si? z opiniami, ze cos jest 
nie tak, gdyz po zainstalowaniu 
nowego urzqdzenia nic si? nie 
zmienito. A co 
si? miato 
zmienic? DVD 
to zwykty 
czytnik, niemal 
identycznie si? 
zachowujqcy 
jak CD-ROM, 
tyle ze potrafi 
odczytywac 
(oprdcz 
klasycznych 
CD, 
oczywiscie) 
ptyty nowego 
standardu. 
Dlatego w *> 
kilku 

■ ■ 

doskonatej jakosci. I stalo si?. W tej 
chwili mozna juz kupic stacjonarne 
odtwarzaczei; ktore podlqcza si? 
bezposrednio do telewizora, ktore 
majq pilota i ktore sluzq jedynie do 
oglqdania produkcji kinowych. 
Natomiast dost?pnosc filmow 
poprawia si? w zastraszajqcym 
tempie. Do korica roku, tylko w 

%' 

# ^ 

stowach 
postaram si? 
omdwic, co daje DVD, 
Otdz nowe ptyty nie rozniq si? 
w uzytkowaniu kompletnie niczym 
od standardowych CD. Podstawowq i 
jedynq zauwazalnq dla uzytkownika 
roznicq jest zmiana pojemnosci. Na 
krqzku nowego typu moze bye 
zapisane 4.5, 8.5 lub 17 GB danych. 
Obecnie mozna dostad tylko 
najmniejsze wersje, ale nap?dy 
potrafiq bez problemow odczytywac 
takze wszystkie pozostate. I to w 
sumie tyle. Nie b?d? si? wgt?biat w 
technology, jakiej uzyto do produkcji 
DVD, bo komu to potrzebne. Mozna 
jeszcze dodac, ze ptytka DVD wyglqda 
identycznie jak zwykte CD. Jest 
srebrna, okrqgta i ma takq samq 
srednic?. Moze jest tylko minimalnie 
grubsza od swojej starszej siostry. 

Cata zabawa zaezyna si? przy filmach. 
Ktos pomyslal, ze skoro DVD ma takq 
duzq pojemnosc, to mozna na niej 
zapisac pelnometrazowy film o 

Polsce 
ma zostac 

wydanych 
kilkaset tytutdw. 

Juz dzisiaj, w 
wi?kszych miastach, 

mozna na pdlkach 
wypozyczalni kaset video 

znalezc srebrne krqzki. 
Natomiast w USA, Japonii i 

zachodniej Europie juz praktyeznie nie 
produkuje si? starych, dobrych kaset 
VHS. Przemyst filmowy w catosci 
przestawit si? na DVD. Na pewno 
pomogl w tym fakt, ze oprdez samego 
obrazu, mozna na srebrnym krqzku 
zapisac o wiele wi?cej informaeji. Otoz 
zazwyczaj pojawia si? kilka wersji 
dzwi?ku (np. angielska, francuska i 
niemiecka) i napisy (takie jak w kinie) 
w kilkudziesi?ciu j?zykach. Dlatego 
mozna bye pewnym, ze film kupiony w 
dowolnym miejscu Europy i Japonii 
b?dzie posiadal polskie przypisy. W ten 
sposdb kazdy b?dqc w Londynie, 
Madrycie czy Tokio moze sobie kupic 
film w polskiej wersji j?zykowej. Ach, 
az duma mnie rozpiera. Nalezy jednak 
pami?tac, ze swiat zostat podzielony 
na strefy. Aby uniknqc piractwa, w 
kazdej strefie obowiqzuje inny system 

kodowania. Dlatego nie uda si? 
odtworzenie filmu kupionego w USA na 
europejskim czytniku. Takie jest zycie. 
Do naszej strefy (oznaezonej numerem 
2) nalezq Europa, Japonia i RPA. 
Dlatego tylko tarn kupione krqzki b?dq 
dzialac w naszyeh odtwarzaczach. 
Pozostaje pytanie, czy mozna oglqdac 
filmy z wykorzystaniem 
komputerowego czytnika. Oczywiscie. 
Potrzebna jest tylko karta dekodera 
MPEG-2. Jest to takie urzqdzenie, 
ktore rozkodowuje cyfrowo sygnal i 
przeksztalca go w zrozumialy dla nas 
obraz i dzwi?k. W pakiecie Samsung 
DVD Master znalazl si? takowy 
dekoder. Jest to karta PCI, ktorej 

instalacja wyglqda podobnie jak w 
przypadku akceleratora 3dfx. 
Wklada si? do wolnego gniazda, 
podlqcza si? kabelkiem do karty 
grafieznej i jeszcze jednym 
kabelkiem (wewn?trznym lub 
zewn?trznym) do dzwi?kowki. 
Pdzniej tylko sterowniki i maty 
program do odtwarzania filmdw. I 
juz. Po bardzo prostej instalacji 
nasz komputer zamienia si? w 
zestaw domowego kina. Brakuje 

jedynie pilota. Filmy z DVD mozemy 
oglqdac na monitorze albo na zwyklym 
telewizorze. Dekoder posiada bowiem 
wyjscia audio i video w standardowej, 
telewizyjnej postaci. Dla 
wtajemniczonych dodam, ze jest takze 
wyjscie SPDIF, sluzqce do cyfrowej 
komunikaeji ze wzmacniaczem Dolby 
Digital lub AC3. Z jego wykorzystaniem 
ogarnie nas cudowny, przestrzenny 
dzwi?k. Na plytee DVD jest bowiem 
zwykle zapisanych pi?c osobnych 
kanalow dzwi?kowych - pelny Dolby 
Surround. Jak si? ma dodatkowy 
sprz?t za kilka(nascie) tysi?cy zlotych, 
to mozna odleciec. Moze kiedys 
wszystkich nas b?dzie'na cos takiego 
stac. 

I to chyba tyle. DVD staje si? 
niepodzielnie panujqcym standardem, 
coraz cz?sciej pojawiajq si? takze gry 
w specjalnych, HpoprawiDnych” 
wersjach, a filmy z cyfrowq jakosciq 
powoli wyprq zwykle kasety (przy 
okazji, krqzek DVD z filmem kosztuje 
w Empiku niecale 70 zl.; co wy na 
to?). Krotko mowiqc, czas przesiqsc 
si? na nowy sprz?t. Naprawd? warto, 
a pakiet Samsunga jest niedrogim, 
kompletnym zestawem, ktory 
powinien zainteresowac przeci?tnego 
uzytkownika. Bez specjalnych 
fajerwerkdw, ale ma w sobie 
wszystkie potrzebne elementy. 

Cena (z VAT): 1200 zl 
Doslarczvl; Cadena Systems, ul. Poznansha 15 

62-020 Swarzedz-iasin 

tel. (0-61) 61730 22. lax |D 61) 017 30 50 

www.cadefTff.cena.frJ. www Samsung com 
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[ Diamond Viper V550 
Tri-Nitro-Toluen w akcji 

Wkenca, po dtugim okresie oczekiwania, 
pojawil sip na pynku uktad akceleratona 
3D, ktfipy ma stworzyc najwipkazp 
kaakareacjp dla Voodoo 2. 

j-l-p ~ Nvidia juz swoim pierwszym 
produktem CRiva 128) 
udowodnita, ze kosci 3dfx 
wcale nie s? az tak 
niezwyci?zone jak si? 
zwykfo uwazac. Po 

zdobyciu znacznej cz?sci rynku firma 
postanowila pojsc o krok dalej, 
tworz?c uktad Riva TNT. Z szumnych 
zapowiedzi wynikato, ze Voodoo 2 nie 
b?dzie mial absolutnie zadnych szans w 
starciu z nowym konkurentem. Czy tak 
si? stalo? Postaram si? na to pytanie 
odpowiedziec, postuguj?c si? 
przyktadem jednej z pierwszych kart 
wyposazonych w nowy produkt Nvidii - 
Diamond Viper V550. 

Jako jedno z pierwszych w Polsce pism 
komputerowych mielismy okazj? 
przetestowac now? kart? Diamonda. 
Viper V550 wyposazony jest w 
najnowszy uktad graficzny Nvidia Riva 
TNT i 16 MB szybkiej pami?ci SDRAM. 
Tak duzy rozmiar RAM ma swoje dobre 
i zte strony. Po pierwsze pozwala na 
uruchamianie gier i programow w 
naprawd? duzych rozdzielczosciach 
(doktadniej o tym za moment), co 
predysponuje kart? nie tylko do uzytku 
domowego i rozrywkowego, ale 
rowniez umozliwia jej wykorzystanie w 
profesjonalnych zastosowaniach. 
Drug? stron? medalu jest cena, ktora 

na razie nie jest rewelacyjna. Viper 
jest sprzedawany w kilku wersjach. 
Rozni? si? one magistral? [PCI 2.1 lub 
AGP 2x) oraz dost?pnosci? wyjsc i 
wejsc video. Testowany egzemplarz 
posiadat zt?cze AGP 2x 
[prawdopodobnie w praktyce pojawi? 
si? trudnosci z kupieniem karty na PCI, 
ale moze przesadzam) i niestety nie 
zawierat gniazd do wyprowadzenia 
sygnatu na telewizor. Dla 
wtajemniczonych dodam, ze RAMDAC 
Diamonda pracuje z cz?stotliwosci? 
25G MHz [kolejny uklon w stron? 
profesjonalistow z duzymi monitorami), 
a pami?ci -125 MHz. Szczegolnie to 
ostatnie pomaga w uruchamianiu karty 
przy taktowaniu magistral zegarem 
100 MHz [plyty BX, stosunek do szyny 
procesora: 1/1). Niewiele kart potrafi 
obecnie poprawnie^ 
wykorzystac zalety ^ .1 
szybkich procesorow 
przy ustawieniu 
maksymalnej wydajnosci 
(zazwyczaj trzeba 
ustawiac dzielnik na 2/3, 
co obniza ogoln? 
wydajnosc). 

Jak to zwykle u 
Diamonda bywa, na 
duz? pochwal? zasluguj? 
sterowniki dol?czone do 
karty. Dzi?ki nim mozna 
ustawic bardzo wiele 
parametrdw, ktore 
wbrew pozorom s? /, 
calkiem przydatne. Na ( 
przyklad, kazdy 
doswiadczyl chyba 
ciemnych palet w niektorych grach 

3D. Aby sobie z nimi poradzic, 
wystarczy teraz zmienic jasnosc w 
programie konfiguracyjnym. 
Dodatkowo, bardzo tadnie przedstawia 
si? jeden maty i wtasciwie do niczego 
nie stuz?cy program, ktory mozna 
znalezc na kr?zku, Pokazuje on, wjaki 
sposob przebiega proces renderingu 
trojwymiarowej sceny. Ciekawe s? 
funkcje ingerencji uzytkownika w kazdy 
etap tworzenia obiektu. Mozna 
zmieniac potozenie kamery, nat?zenie i 
kolor swiatef, rodzaj uzytej tekstury i 
jej mapowania itd. Takie niby nic, a 
cieszy. A poza wszystkim doskonale 
pokazuje jak szybka jest karta. 
Wszystko bowiem odbywa si? w czasie 
rzeczywistym w wysokiej 
rozdzielczosci. 

Przejdzmy jednak do meritum (ha, jakie 
tadne slowko ;-)) sprawy. Jako stary 
Quake'owiec (wiem, wiem, powinienem 

si? przerzucic na Unreala, ale jakos 

liercownika 
Test Rozdzielczosc Jednostka Diamond Orchid 

Viper V550 
AGP 66 MHz AGP 100 MHz 

Voodoo II 

GL Quake 640x480 fps 75,60 80,20 68.20 
800x600 fps 54,60 55,20 x 
1024x760 fps 33,40 33,50 X 

Quake II 640x480 fps 41,50 46,70 55,00 
800x600 fps 40,40 . 45,10 50,40 
1024x766 fps 34,20 35,90 X 

Turok Tmark 640x480 fps 42,70 44,70 63,70 
800x600 fps 30,30 33,00 54,20 

Incoming 16-bit 640x480 fps 35,40 39,14 49,29 
800x600 fps 35,16 38,30 49,88 
1024x76B fps 30,62 34,96 X 

Incoming 32-bit 640x480 fps 32,72 37,21 X 

800x600 fps 31,06 35,06 X 

1024x768 fps 22,96 25,35 X 

Final Reality 3D R Marks 3,60 3,76 3.54 
Final Reality 2D R Marks 2,68 3,24 X 

Final Reality Overall R Marks 3,25 3,65 X 

sumienie mi nie 
pozwala), 
pierwsze co zrobilem, to odpalilem Qll. 
Sterownik OpenGL zadzialal bez 
problemu i gierka wygl?dala bardzo 

tadnie (wedtug mnie 
sporo lepiej niz na 
3dfx). Po chwili 
ogl?dania przyszedl 
czas na testy. Tu 
okazalo si?, ze co by 
nie robic, Voodoo 2 
jest szybsze. Jedynie 
w pierwszej cz?sci 
Quake’a, TNT moze 
pochwalic si? wi?ksz? 
wydajnosci? od 
pojedynczego 3dfx. 
Mimo to, uwazam, ze 
Riva jest lepsza ze 
wzgl?du na jakosc 
wyswietlanego 
obrazu. A przeciez 
roznica mi?dzy 40 a 
50 ramek na sekund? 
nie jest az tak istotna, 
Wazne jest, ze maj?c 
jedn? kart?, mozna 

gdpalic gr? w bardzo wysokiej 
rozdzielczosci. Przy obecnej, w miar? 
niskiej cenie duzych monitorow, 
nabiera to sporego sensu, poniewaz 
jeden Viper jest sporo tahszy od 
dwoch Voodoo 2. A, i jeszcze jedna 
rzecz: przez zupelny przypadek cos 
mnie podkusilo zeby odpalic Qll w 
1600x1200. No i to co zobaczytem po 
prostu mnie powalilo, Po pierwsze, 
poszto bez problemow, Wszystko 
wygl?dato o niebo lepiej niz w 
800x600 czy nawet 1024x768. Przy 
tym pr?dkosc 20 fps pozwalala 
spokojnie grac. To trzeba zobaczyc. 
Maj?c monitor 17" lub wi?kszy (ktory 
obecnie wcale tak duzo nie kosztuje), po 
prostu nie mozna grac w rozdzielczosci 
nizszej niz 1024x768. A tutaj 16 MB 
Vipera nabiera sporego znaczenia. Poza 
tym, w koricu mozna odpalic np. 
Incoming w pelnym, 32-bitowym True 
Colorze, a roznic? dostrzeze nawet 
najwi?ksza slepota. 
W pozostalych testach Viper uzyskat 
rezultaty dobre, choc nie oszatamiaj?ce. 
Pomimo ze wci?z nie przewyzszaj? one 
wynikdw Voodoo 2, to jest pewna 
nadzieja. Otoz Final Reality (doskonale 
demko z pomiarem wydajnosci) 
wskazalo, ze TNT jest szybsze od 3dfx. 
Oznacza to, ze wszystko jest kwesti? 

odpowiedniego 
napisania gry. 
Daje to nadziej?, 
ze wszystkie 
nowe programy 
b?d? lepiej 
obslugiwaty Riv?, 
co zaowocuje 
wzrostem 
wydajnosci. 

2 W sumie oplacalo 
* si? czekac. Mimo 
■ ze Riva TNT 

najcz?sciej nie 
okazuje si? szybsza od Voodoo 2, to ma 
kilka niezwykle istotnych zalet. Przede 
wszystkim generuje ladniejszy obraz, a 
dokladaj?c do tego True Color, w ogole 
nie ma o czym mowid. Po drugie, 
kosztuje mniej wi?cej tyle samo, co 12 
MB 3dfx, a dodatkowo zawiera swietn? 
kart? 2D, ktor? mozna polecic takze do 
najbardziej profesjonalnych zadan, a 
takze 16 MB szybkiej pami?ci. Dzi?ki 
temu dost?pne staj? si? wyzsze 
rozdzielczosci i bogatsze palety 
kolorow. Wlasnie dlatego Vipera V550 
mozna polecic kazd.emu/kto chce 
wyci?gn?c ze swojego blaszaka ile tylko 
mozna. Jednak juz niedlugo (moze 
nawet za miesi?c, kto wie) pojawi si? 
Voodoo Banshee. Moze ono powaznie 
zagrozic pozycji TNT. No, chyba ze 
b?dzie rownie udane co Voodoo Rush.:) 

Doslarczyt: Codena Systems, ul. Poznarisha 15 

62-020 Swarzedz-Jasin 

lei. (0-61) 817 30 22, lax (0-61) 817 30 50 

www.cadenaxom.pl,www.diamamlmni.com 
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c Test kart video 
□la pnofesjonalisty czy dla gracza? 

W odrdznieniu od innych opisow kart 
wideo i ich zaslosowan w grach, 
zdecydowalem sty na analizy zagadnienia 
wyswietlania obrazu przaz kenpter za 
pomoca jakiegoS narzedzia dajqcego 
liczhy. Wybar padt na testy Zifl-Davis 
WinBench 98. Tu dnsknnnle narzgdzie 
umozliwia gtgbnkie wniknipcie w cachy 
uinrnwanegn pudzespulu, nle wymaga 
stwnrzenia nptymalnych warunkow 
parnwnan. 

Tadeusz Gospodarek 

ierwszym zagadnieniem 
testowania byto 
pordwnanie procesow P-ll 
266 i P-ll Celeron. Do 
tego celu uzyto 

komputera Siemens- 
Nixdorf Scenic Pro C6 64 MB RAM, 
HDD Quantum Fireball 3,2GB U-ATA. 
z kart? Cirrus Logic 5446 2MB RAM. 
Uzyskano identyczne wyniki w catym 

zakresie testow. Oznacza to, ze mate 
roznice w konstrukcji procesora maj? 
niewielki wptyw na wydwietlanie 
obrazow na monitorze. Zarowno 
Pentium Celeron, jak i petne Pentium- 
11 s? w tej kwestii podobne. Mozna 
zatem domniemywac, ze roznice 
pomi?dzy Pentium 233 a Pentium II 
233 b?d? mato istotne. 

Wykonano test dla dwoch uktadow 
rozni?cych si? generacj? procesora. 
Uzyto Pentium 233 MHz [128 MB 
RAM na piycie z chipsetem VIA] oraz 
Pentium II 266CE MHz (Siemens- 
Nixdorf Scenic Pro C6 128 MB RAM] 
z dyskiem Quantum Fireball U-ATA 3,2 
GB i kart? Matrox G200 8MB 
SGRAM na zl?czu AGP. Z testu tego 
wynika, ze zastosowanie Pentium-ll 
266 daje minimalnie lepszy efekt w 
trudnych zadaniach animacji z 
namiksowanym obrazem [64,5 do 
44,7 milionow pixeli/sekund?). W 
dost?pie do pami?ci systemowej oraz 
wideo dla obszaru roboczego, zwykte 
pentium wygrywa az o 80% z 
Pentium-ll. Za to przy animacji 
petnoekranowej, Pentium II wykazat 
85% lepsz? efektywnosc. W grafice 

uzytkowej zwykte Pentium daje wynik 
okolo 8% lepszy. Przy 
skomplikowanych animacjach 

obserwuje si? nast?puj?ce zjawisko: 

EEMMh- 

przy zadaniach 8-bitowych, zwykte 
Pentium daje wynik 67 - 200% lepszy, 

przy 16-bitowych oba wyniki s? 
identyczne, ale przy 24 i 32-bitowych, 
Pentium II wykazuje przewag? nawet do 
40%. Z powyzszych danych mozna 
wnioskowac o matym wplywie 
procesora na dziatanie systemu 
wyswietlania 2D dobrej karty 
graficznej. W przypadku zastosowan 

typowych, taki wptyw jest do 
pomini?cia. 

Wptyw uktadu 3 Dfx Voodoo na dziatanie 

systemu. Dla porownania uzyto uktadu 
Pentium 233 MHz [VIA 128 MB RAM] 
z HDD Quantum Fireball 3,2GB U-ATA i 
akceleratorem graficznym 2D i 3D 
Matrox G200 8MB Cbez Voodoo oraz z 
Voodoo 4 MB firmy Yakumo]. 
Generate system Voodoo obnizyt 
parametry dzialania karty graficznej w 
typowych zadaniach 2D; w tym grafiki 
uzytkowej 5%, a przegl?darki typowych 
aplikacji dla Windows az o 20%, ale w 
zagadnieniach grafiki HighEnd (Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere, 
MicroStation, Front Page] wynik 
poprawit si? az o 10%. W animacjach 

petnoekranowych z 32-bitow? 
rozdzielczosci? wynik 
byt o 20% lepszy 
przy zastosowaniu 
Voodoo, a przy 
zadaniach naktadania 
tekstur poprawia si? 
o 75-80%. Przy 
wyswietlaniu 

animacji z 
rozdzielczosci? 24 
bity na pixel wynik 
jest o 30% lepszy, 
podczas gdy dla 4 
bitow - o 20% 
lepszy. Voodoo 
generate obniza 
wydajnosc 
wyswietlania figur 
ptaskich, np.: 
eliptycznych o 11 %, 
trojk?tow o 5%, a 
trapezoidow o okoto 
8%. Za to przy 
wypetnianiu 
zamkni?tego 
obszaru kolorem, 
pokryciu rastrem 
lub wybieleniu, 

efektywnosc 
systemu wzrosta az 
d 118%, a przy 
odwracaniu kolorow 

obszaru - az o 50%. Przy 
wyswietlaniu najblizszego koloru 
uktad z Voodoo obnizyt ilosc 
wykonywanych operacji na sekund? 
o 7%, ale przy zadaniach wypetnien 
liniami prostok?tow, skrolowaniu 
obrazow, efektywnosc procesu 
wzrosta o 80%. Z powyzszej analizy 
wynika, ze zastosowanie dopalacza 
3Dfx jest przydatne dla poprawienia 
wydajnosci obrobki obrazow 
graficznych. Dla pracuj?cych z 
programem Adobe Photoshop jest to 
nawet zauwazalne przy 
skomplikowanych przeksztalceniach 
skanowanych obrazow. Karta 

telewizyjna FlyVideo pozwala przy 
zastosowaniu Voodoo uzyskac 
bardziej plastyczne obrazy z kamery. 
Program Adobe Premiere 5.0 z 
kart? Voodoo daje tadniejsze 
optycznie wyniki niz bez. 

W nast?pnej kolejnosci badano 
wptyw ilosci RAM w systemie na 
wyniki wyswietlania obrazdw. Do 
testow wybrano komputer Siemens 
Nixdorf Scenic Pro D5 P200 MMX 
w konfiguracji Ultra Wide SCSI-II z 

HDD IBM 4,0 GB, akceleretorem 

Matrox Mystique 220 2MB, 

wstawiaj?c na ptyt? kolejno 32, 64 
oraz 128 MB EDO RAM. We 
wszystkich trzech przypadkach 
uzyskano identyczny wynik dziatania 

karty graficznej. Mozna na tej 
podstawie wnioskowad, ze powyzej , 
32 MB RAM na ptycie wptyw 
systemu na prac? karty wideo 
mozna pomin?c (ale nie na obstug? 
pozostatych procesow]. 

Pordwnanie wybranych parametrdw 
kart wideo z zastosowan 
biznesowych. Najbardziej 
popularnymi zastosowaniami 
komputera s? aplikacje biznesowe, z 
ktorych najwazniejszymi s? 
programy z pakietu Microsoft Office, 
a ponadto Word Perfect i Lotus. Dla 
nich stosuje si? podstawowe wersje 
kart VGA. S? to gtownie karty o 2 
MB RAM i procesorze graficznym 
najcz?sciej zintegrowanym z ptyt? 
gtown?. Do testu uzyto komputera 

Siemens Nixdorf Pro D5 z P-ll 266 
Celeron 64 MB RAM i kartami: 
Matrox Mystique 220, Cirrus Logic 
5446, S3 Virge oraz ATI Mach 64. 
Ogolnie wszystkie wymienione karty 
pracowaty sprawnie. Stosunkowo 
najtadniejsz? gt?bi? kolorow dawaf 
Matrox Mystique. Byt on z reszt? i 

tak bezkonkurencyjny w pokryciu 
zadanego obszaru kolorem (nawet 
kilkukrotnie lepszy od najnowszej 
karty Matrox G200). 

re t 
Typ porownania Mystique CL 5446 ATI 64 ■ S3 Virge 

Grafika biznesowa 
ocena Winmark 98 
[j. wzgl?dne] 

90,4 77,3 99,7 83,1 

Grafika HighEnd 
(Photoshop 4.0) 
(j. wzgl?dne) 

14,0 13,7 14,0 

Wypetnianie kolorem 
16 Bitow min pixeli/s 

1140 123 128 292 

Petnoekranowa edycja 
(pikselacja) min pixeli/s 

71,3 * 1,76 0,907 

-Kreslenie elips min pixeli/s 10,5 6,3 4,5 5,95 

Kreslenie trapezoidow 

min pixeli/s 

62,1 17,6 23,4 43,7 

Kreslenie tekstu 
Times New Roman 
min pixeli/s 

23,5 19,1 17,0 16,3 

Wybielenie ekranu 
min pixeli/s 

281 51,4 75,5 131 



Na podstawie powyzszych wynikow 

mozna zauwazyc, ze wsrod 
wyst?pujqcych na rynku kart wideo 
dla typowych zastosowan 

biznesowych, wyst?puje wyrazny 
podziat na dwie kategorie: wysokiej 
klasy karty-akceleratory [Matrox 
Mystique 220), odbiegajqce od 
poziomu przeci?tnego, oraz dobre 
karty zadowalajqcego poziomu. Warto 
tu zwrdcic uwag? na stosunkowo 
wysokie wyniki kafty S3 Virge 
(ostatniej generacji). Poprzednia 
wersja karty S3 Virge 1.1 Expert 
Color (CA 3224) nie chciata stabilnie 
pracowac z moim z Pentium II, 
wieszajqc po kilkunastu sekundach 
dzialania system. Bardzo dobrze 
dziala natomiast karta ATI zwlaszcza 
Mach 64 (do testow uzyto wersji PCI 
w cz?sci biznesowej oraz AGP w 
cz?dci HighEnd), instalujqc si? bez 
problemu i dajqc bardzo wygodny 
panel sterowania obrazem. 

Karty dla zastosowan HighEnd. 
Wsrod kart wysokiej klasy z pami?ciq 
minimum 4 MB SGRAM na zlqczu 
AGP warto zwrdcic uwag? na 
nast?pujqce: Matrox G200, Riva 128 
oraz Intel i740 (ktorego niestety nie 
miatem do testowania). Pomimo 
wysokiej ceny Matrox Millenium 
G200 nalezy uznac za kart? 

referencing. Doskonale odtwarzanie 
kolorow. Niezwykle precyzyjne 
rysowanie linii (czego nie mozna do 
konca powiedziec o Rivie). Matrox 
G200 potrafi jednak zrywac 
synchronizacj? monitors (ten efekt 
nie wyst?puje przy Mystique 220, 
ktory pracuje najbardziej stabilnie ze 
wszystkich testowanych kart). Karty 
tej kategorii uzywane sq do ci?zkich 
zadan graficznych (np. obrobka 

obrazow skanowanych, zdj?c, animacji 
oraz kart tv). W programie Adobe 
Photoshop 5.0 plastycznosc i gl?bia 
koloru obrazu nie majq rownych. 

Ponizej przedstawiono wyniki, gdzie 
karty graficzne klasy HighEnd 
wyraznie odbiegajq parametrami od 
kart do zastosowan biznesowych. Do 
testow uzyto komputera P-233 VIA 
128 MB EDO RAM, Voodoo 4 MB, 
HDD Quantum Fireball 3,2 GB U- 
DMA. 

Z porownania wynikow 

przedstawionych w tabeli wynika, ze 
we wszystkich zaawansowanych 
opcjach grafiki karty z bardziej 
zaawansowanym, 128-bitowym 

procesorem graficznym wypadajq 
doskonale. W pelnoekranowej 
animacji karta Riva jest dwukrotnie 
wydajniejsza od Matrox G200 i ponad 
stukrotnie od S3. W animacji z 
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videoclipem karta G200 jest z 
kolei 6-krotnie wydajniejsza od 
Rivy. W analizie dost?pu do 

pami?ci animacji przy ukladzie 
zrodta w wideo oraz obszarze 

roboczym w wideo, najszybszy 
jest Matrox. Ciekawe wyniki 
uzyskuje si? przy wypelnieniach 
kolorem w skrajnych przypadkach 
rozdzielczosci: dla 8 bitdw jest to 
zadanie dla Matroxa G200 (23 
razy szybciej niz Riva), przy 
porownywatnych wynikach S3 oraz 
Rivy. Z kolei przy 32-bitowej 
gl?bokosci koloru Riva jest 2,5 
raza szybsza niz Matrox, a S3 nie 
jest w stanie takiego zadania 
przejsc. Riva rowniez doskonale 
wypada w kresleniu lukow 
eliptycznych oraz wypelnionych 
kolorem elips, ale w efekcie zalania 
powierzchni kolorem jest slabsza 
dwukrotnie od S3 i pi?ciokrotnie 
od G200. 

Przedstawione pomiary kart wideo 
wskazujq wyraznie, ze przy 

rozbudowie swojego komputera 
nalezy dokladnie zastanowic si? jak 
do zagadnienia podejdd. Wyraznie 
wynika z nich, ze inwestowanie w 
procesor powyzej P200 wydaje si? 
chwilowo malo sensowne. Pentium 
II ponizej 300 MHz nie jest warte 

dopfaty z punktu widzenia poprawy 

parametrow obrazowych. Dopiero 
szyna 100MHz poparta 400 MHz 
procesora maze wplynqc na efekty 
pracy systemu grafiki, przez 
obnizenie procentu obciqzenia 
procesora w procesach 

wyswietlania. Nalezy zwrdcic 
uwag?, ze uklad Matrox G200 
posiada zegar 230MHz, co 

powoduje, ze ni'ektdre wyniki testu 
HighEnd na Pentium 200 nie sq 
mozliwe do uzyskania, z powodu 
wymuszenia na procesorze pracy z 
cz?stotliwodciq wyzszq niz 
dozwolona. Jezeli chcemy oglqdad 
szybkie i ladne obrazy na ekranie, 
nalezy w pierwszej kolejnosci 
zoptymalizowad swoj system wideo. 
Wyraznie w relacji parametrdw do 
ceny, karty S3 Virge Gx z 4 MB 
SGRAM i ztqczem AGP dajq wynik 
bardzo poprawny parametrow 

wideo komputera. Tym, ktorych 
stac na nieco wi?cej, zdecydowanie 
polecam zakup karty Riva 128 (albo 
jej nowszego wcielenia). Jednak 

jezeli nie zamierzamy inwestowad w 
akceleratory 3D, zakupienie 

Matroxa G200 jest bardzo dobrym 
pomyslem. Obraz kolorow jest 

doskonale przetworzony. Widac to 
zwlaszcza przy testowych tablicach 
palet Chromatica (dodatek do 

Adobe Photoshop). Ruchome obrazy 
sq plynne i plastyczne przy 30 
klatkach/s. 

Wykonujqc pr6by z rdznymi kartami 
wideo, niezaleznie od wynikow 
liczbowych testdw, najbardziej 

zadowalajqce wizualnie rezultaty w 
zapisie videoclipdw osiqgnqlem, 
stosujqc Riv? wspomaganq 128MB 
RAM na plycie (procesor Pentium 
233MMX). Daje to wymagane przez 
kart? FlyVideo 304 strony DMA i 
bardzo plynnq prac? z programem 
Adobe Premiere 5.0. Rdwnie wazne 
(albo i krytyczne) w zagadnieniach 
obrobki obrazu staje si? transfer 
danych z HDD. W zasadzie obecne 

dyski U-DMA wspoldzialajqce ze 
sterownikami bus-master, zwlaszcza 
te z pr?dkosciq obrotowq 7500 obr/ 
min zalatwiajq problem. Wlqczajqc w 
taki uktad monitor systemowy dla 
Windows, tylko z rzadka udalo mi si? 
uzyskad obciqzenia procesora powyzej 
90%. 100-procentowe obciqzenia 
procesora wyst?powaly wylqcznie w 
czasie uruchamiania programdw 
Adobe oraz rozpocz?cia zadania 
przechwytywania obrazdw na dysk. 

Do wyhonania lesltiw uzylo pragramu Zill-Davis 
WinBench 9B(r). Sprzgl kampulerowy Siemens-Nixdorf 
oraz kailv wideo doslarczyla firma MCM 
SiemensHixdort v.a.r. Wroclaw, ul. Kwiska 5/7. 

| Testy 
Rodzaj testu 

(wyniki w min. pixeli/s) S3 (4MB) AGP G200 (8 MB) AGP Riva 128 (4MB) AGP 

Pelnoekranowa animacja min. 0,907 59,0 107 

Animacja z okienkiem min. 0,916 52,6 8,3 

Pami?c animacji 
(zrodlo i obszar 
roboczy w wideo) 

137 341 233 j 

Wymiar ekranu animacji, 
1024x768 pixeli 

120 332 235 

Wypefnienie kolorem 
8 bitowy kolor 

19,4 471 20,5 

Wypefnienie kolorem 
32 bitowy kolor 

- 144 324 

tuki eliptyczne wypelnione 0,516 1,08 2,03 

Elipsy kompletne 21,6 8,5 30,2 

Zewn?trzne zalanie 
kolorem powierzchni 

0,48 1,21 0,24 

: 



Z monitora na papier 1 
Poradnik □ kupgwaniu I uzytkowaniu drukarek. CZQSC g 
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lilo i nadszedl czas, aby dokonczyc, to go 

sig zaczgto. W zwigzku z tp, olo made 
przed oczami drugs i chyba ostalniij 
(moze jeszcze mi cos przyjdzie do glowy 
;•)) czgSfi poradoiha dotyczgcego 
kupowania i uzytkowania drokanki. 
Przypomnijmy tylko w skrocie, zew 
pierwszym odcinku (przed dwoma 
miesiscami) oiowa byta o 
podstawowych, ogofoych 
zaslosowaoiach drokarki, a takze o 
faktach, oaklbrelrzeba zwrdcid uwagg 
przy kupnie. Teraz zajmiemy sis raczej 
sposobem pisaoia i formatowania 
dokumentow, aby wyglgdaly one 
estetyczoie, a jednoczesoie dobrze 
wykorzystywaly mozliwosci drokarki. 

Lukasz Nowak Na poczqtek jednak, 

zgodnie z obietnicq, kilka 

slow o glowicach z 

tuszem. Stanowiq one 

najwazniejszy i najbardziej 

skomplikowany element 

kazdej drukarki atnamentowej. 

Dlatego od ich jakosci oraz 

technologii wykonania zalezy bandzo 

wiele. Podstawowq sprawqjest 

liczba kolordw jednoczesnie 

uzywanych do druku. Podstawowym 

systemem obecnie spotykanym jest 

CMYK (C - cyan, bl?kit; M - 

magenta, rozowy; Y - yellow, zolty i 

K - black, czarny]. Drukarki z takim 

rozwiqzaniem posiadajq zazwyczaj 

dwa pojemniki z tuszem. Sq one 

podobnej wielkosci, ale pierwszy 

zawiera tylko atrament czarny, a 

drugi pozostale trzy barwniki. Takie 

rozwiqzanie jest optymalne zarowno 

pod wzgl?dem kosztow, jak i jakosci 

druku. Czasami zdarza si?, ze 

mozliwe jest wymienienie pojemnika z 

atramentem czarnym na specjalny 

cartridge fotograficzny. Zawiera on 

dodatkowe trzy tusze, ktore 

dramatycznie poprawiajq jakosc przy 

zdj?ciach, ale nie sq polecane przy 

czarnym tekscie. Poza tym sporo 

kosztujq. Drugim, uproszczonym 

systemem jest CMY. Brakuje w nim 

czarnego atramentu, a kolor jest 

uzyskiwany poprzez zmieszanie 

trzech pigmentow. Niestety, takie 

rozwiqzanie dziala tylko w teorii. W 

rzeczywistosci, zamiast czarnego 

uzyskuje si? szaro-brunatnq ■< 
imitacj?. Wbrew pozorom ma to 

rowniez znaczenie przy druku zdj?c, 

gdyz wyst?pujq tarn prawie zawsze 

wszystkie cztery podstawowe 

barwy. Zaletq drukarek CMY jest 

ich niska cena. Jednak nie znam 

osoby, ktora specjalnie chwalilaby 

sobie to rozwiqzanie, Dla mniej 

wymagajqcych uzytkownikow 

wystarcza, ale wedlug mnie 

zdecydowanie nie warto kupowac 

takiego urzqdzenia. 

Kolejnq sprawq zwiqzanqz 

glowicami jest technologia ich 

mocowania. Mogq znajdowac si? na 

stale w mechanizmie drukarki, lub 

bye wymieniane razem z nabojami. 

Pierwsza technologia jest 

stosowana obecnie m.in. w 

produktach firm Epson, a druga -' 

HP i Lexmark. Stale glowice majq 

jednq, kolosalnq zalet?: znakomita 

jakosc druku. Dzi?ki ..schowaniu" 

ich we wn?trzu mechanizmu, 

mozliwe byto znaezne poprawienie 

precyzji ich wykonania, co 

zaowocowalo zauwazalnq na 

pierwszy rzut oka roznicq w 

wydrukach fotografii oraz innych 

barwnych ilustracji. Poza tym, 

atrament do tego typu drukarek 

jest nieco tariszy. Oczywiscie, nie 

bylbym sobq, gdybym nie znalazl 

minusow jakiegos rozwiqzania. Otoz 

glowice drukarki atramentowej 

lubiq si? zatykac. Spowodowane 

jest to faktem, ze ciecz, b?dqca 

podstawq technologii, wysycha i 

zamienia si? w swoisty korek. 

Dzieje si? tak jednak tylko wtedy, 

gdy nie uzywa si? drukarki przez 

dluzszy okres czasu. I tak na 

przyklad, po dwoch miesiqcach nie 

drukowania niczego, mozna miec 

pewnosc, ze glowice b?dq zatkane. 

Wtedy zaezyna si? zabawa. 

Wi?kszosc modeli posiada funkcj? 

oczyszczania dyszy drukujqcych. 

Jednak nie zawsze one skutkujq, a 

poza tym zuzywajq straszne ilosci 

tuszu. W zwiqzku z tym zdarza si?, 

ze pomimo usilnych staran, glowice 

pozostanq zatkane i nie im nie 

pomoze. I tu pojawia si? wada 

stalego zamocowania, W 

ostatecznosci trzeba zaniesc calq 

drukark? do serwisu. Nie mozna 

liezye na napraw? gwarancyjnq 

[zawsze i bez dyskusji - uszkodzenie 

z winy uzytkownika), a usuni?cie 

usterki zajmuje co najmniej 

kilkanascie dni i moze kosztowac 

nawet kilkaset zlotych. W 

przypadku glowic przymocowanych 

do naboi z tuszem uzyskuje si? 

nieco gorszq jakosc druku zdj?c, ale 

w przypadku zatkania si? dysz 

wystarezy wymienid pojemniki na 

nowe. Taka operaeja kosztuje o 

wiele mniej niz naprawa i nie zajmie 

wi?cej niz kilka minut. Z drugiej 

strony, aby doprowadzic do 

nieodwracalnego zatkania si? 

glowic, trzeba bye naprawd? 

zdolnym. Jezeli przynajmniej raz w 

miesiqcu (chociaz lepiej co dwa 

tygodnie] wydrukuje si? stron? 

tekstu i niewielkie zdj?cie, mozna 

spac bez obaw - drukarka b?dzie 

dzialac bez zarzutu. Dlatego jezeli 

twoja papuzka i rybki zdechly 

kiedys z glodu, a psa 

wyprowadzajq z litosci rodzice, to 

powinienes zdecydowac si? na 

wymienne glowice. W przeciwnym 

wypadku nie ma przeciwwskazan 

do kupna urzqdzenia ze stalym 

mocowaniem. 

Mialo bye krotko, ale jakos nie 

wyszlo. Bye moze wi?c pojawi si? 

jeszcze jedna cz?dc poradnika, 

choc nic nie obiecuj?. Tymczasem 

definitywnie koniec o sprz?cie 

(przynajmniej w tym odcinku]. 

Zajmiemy si? teraz sposobem 

pisania tekstdw (no wiecie, 

wypracowan, referatow i innych 

takich]. Postaram si? wyjasnic, jak 

uzywac kolordw i zdj?c, aby calosc 

pracy wyglqdala mozliwie najlepiej, 

a naboje z tuszem nie ucierpialy na 

kolejnych egzemplarzach 

Iqdujqcych w koszu na smieci. Po 

♦pierwsze naprawd? warto stosowac 

barwne urozmaicenia. Ta, 

wydawaloby si? oczywista, prawda 

nie zawsze znajduje potwierdzenie w 

praktyce. Kazdy tekst z nawet 

niewielkimi fragmentami 

wyroznionymi w wyrazny sposob 

zaezyna zyc. Zamienia si? z 

urz?dowej, nudnej notatki w 

interesujqcq i naturalnq wypowiedz, 

nad ktorq warto si? chwil? 

zatrzymac, Tutaj jednak nalezy 

uwazac, zeby nie przesadzic. Nie 

wolno uzyc wi?cej niz trzech kolordw 

na jednej stronie. W przeciwnym 

wypadku calosc zaeznie wyglqdac jak 

tandetna choinka. Po drugie, nalezy 

starannie dobierac barwy. 

Pami?tajcie, ze zolty tekst b?dzie si? 

bardzo trudno czytac, a drukowanie 

kazdego wyrazu innym atramentem 

nie ma wi?kszego sensu. Zazwyczaj 

wi?c wyroznia si? tytuly, 

pojedyneze, wazne slowa albo 

cytaty. Wi?kszosc zadrukowanej 

powierzchni powinna pozostac 

czarna lub ciemnogranatowa (nie 

niebieska]. Najlepiej stosowac: 

ciemnq zielen, granat, purpur? lub 

krwistq czerwien, pomaranez. 

Przynajmniej jesli tyezy si? tekstu. 

Drugim sposobem wyrozniania 

niektorych fragmentow jest tlo. 

Mozna bowiem ustawic, aby 

odpowiednie slowa nie znajdowaly 

si? na bialym kawalku kartki, ale np. 

na zoltym czy jasno bl?kitnym. 

Wyglqda to podobnie jak zakreslenie 

markerem i dlatego sluzy do 

zaznaezania nieco dluzszych 

fragmentow (kilka linijek). Mozecie 

tez poeksperymentowac z 

umieszczeniem przy kraw?dziach 

strony prostokqtow wchodzqcych 

pod cz?sc tekstu. Nada to pracy 

nieco artystyeznego i mniej 

formalnego charakteru. Musicie 

jednak pami?tac, ze tego typu tfa 

zawsze muszq bye bardzo jasne. Nie 

ma obawy, zostanq zauwazone, a 

jesli zrobicie je zbyt ciemne, to 

nadmiernie odciqgnq uwag? od 

tresci, co moze w efekeie zirytowac 

czytelnika, ktory b?dzie zmuszony do 

powtarzania fragmentow. 

0, juz si? strona konezy. Nie ma 

rady, trzeba przelozyd reszt? na 

pozniej. Postaram si? cos jeszcze 

wyskrobac za miesiqc, ale nie 

zdziwcie si? zbytnio, jesli przesunie 

si? na jeszcze pozniej. Jak mawial 

Arnie: J’ll be back". m 
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rflTI Xpert@Play, Xpert@Work n 
| Akoeleratony w kwiecie wieku 

W dziale spraetowym CDAclion pojawiajq 
sieprzewazaie opisy najnowszych 
prnduktow. Czasami jednak przychodzi mi 
pisac o urzadzeniadh starszych, klore juz 
zajpty swoje miejsce ne rynku i raczej 
nie zdobpdii nowych (erenow. Mima to, 
werto przedstawic takie produkty, ctiofidy 
die czyeto inlormacpych below. Zamiast 
azukaa w laternecie alba pytac sie 
kolegow (kttrzy zezwyczej miewajy 
kreiicowo rfizne opinie), wyetarczy 
poczylac w gazecie. Dlatego niniejezym 
prezentojemy opis kart ATI Xpert@Play 
i Xpert@Work. Sg to akpaieratary ze 
ziategrowaoymi fnnkcjaml 2D i 3D. Sg 
dostgpae w sprzedazy joz od dtuzszego 
czasu, ale wcigz cieszg sia sporg 
popalarnoicig. Zjakich powoddw tak sig 
dzieje, okaze aig za chwilg. Oczywistym 
jest jednak alwiardzenie, ze oiamalejgcy 
papyt ozoacza dobra potgczenie 
wydajnosGi, jakodci I cany. Wtasnie 
dlatego urzgdzenla ATI chghiie mnntowane 
sgw nowych kompnterach. 

Tup ! 
bydwie karty (Xpert@Play 
i Xpert@Work] sq 
wtasciwie odmianami tego 
samego urzqdzenia. Rozniq 
si? wyposazeniem i 
odbiorcq, do ktorego sq 
skierowane. Wi?kszo£d 

firm nie uwzgl?dnia podobnych 
modyfikacji w nazwie, ale wprowadza to 
tylko zam?t. ATI wyraznie rozdziela 
obydwie karty i sprzedaje je jako rozne 
produkty. Calkiem dobry pomyst. Mimo 
to, ze wzgl?du na ich podobienstwo, 
opis b?dzie wspolny z zaznaczeniem 
najwazniejszych roznic. 

Centralnq cz?sciq urzqdzenia jest 
procesor 3D Rage Pro. Integruje on w 
sobie wszystkie potrzebne funkcje 2D i 
3D, Jak na obecne czasy, odbiega on 
nieco wydajnosciq od 
standardu, ale w 
wi?kszosci gier pozwoli 
na plynnq prac? 
programu. Dostarczone 
karty posiedaly zlqcza 
PCI, ale dostepne sq rdwniez wersje 
AGP Do przechowywania danych obrazti 
i tekstur wykorzystywana jest pami?c 
SGRAM, Standardowo, na ptytkach 
znajduje si? tylko 4 MB, ale dzi?ki 
specjalnym modutom SO-DIMM mozna jq 

Windows 3,1, a nawet OS/2. Na krqzku 
mozna znalezc takze drivery do 
AutoCAD, Windows 9x, Windows NT, 
Wszystkie z nich zawierajq rozbudowane 

Rozdzielczosc Jednoslka ATI Xpert 

640x480 fps 28,50 
800x600 fps 18,40 
1024x768 tps 11,10 

640x480 fps 22,70 
800x600 fps 15,40 
1024x768 fps 9,60 

640x480 Ips 22,70 
000x600 fps 17,20 

640x480 fps 20,43 
800x600 fps 16,70 
1024x768 fps 13,74 

30 R Marks 3,24 
2D fl Marks 2,76 
Overall R Marks 2,94 

moduly konfiguracyjne. Mozna tarn 
ustawid praktycznie wszystko, co tylko 
przychodzi do gfowy. Od wielkosci i 
rozmiaru obrazu, poprzez wirtualny 
pulpit, az po jasnosc i schemat 
kolorystyczny. Oczywiscie nie zabrakto 
takze r?cznej zmiany cz?stotliwosci 
oddwiezania i wielu innych pozytecznych 
dodatkdw. 

ATI Xpert@Play i Xpert@Work sq wciqz 
atrakcyjnymi urzqdzeniami. Mimo ze nie 
dorownujq wydajnosciq wielu 
konkurencyjnym produktom, to dzi?ki 
bogatemu, kompletnemu wyposazeniu sq 
bardzo latwe i przyjazne w instalacji i 
obsludze. Dodatkowym atutem jest 
wzglqdnie niska cena, za ktorq otrzymuje 
si? duzo oprogramowania i doskonale juz 
sprawdzony akcelerator. ■ 

rozszerzyc do 6 lub 8 
MB. Wtasnie w tej 
ostatniej, maksymalnej 
konfiguracji 
testowalismy karty. 

Podstawowq rdznicq 
pomi?dzy Xpert@Play 
a Xpert@Work jest 
wyposazenie. Wersja 
Work posiada bardzo 
bogate 
oprogramowanie 
graficzne. W komplecie 
mozna znalezc 
Macromedia Extreme 
3D, MGI Photosuite, 
WIRL, wiele 
trojwymiarowych 
modeli i sporo innych 
ciekawostek. 
Natomiast zaletq 
wersji Play sq 
dotqczone gry i 
wbudowane wyjscia 
video [composite i s- 
videoh Dzi?ki 
dostarczeniu razem z kartq wszystkich 
potrzebnych kabli, gracz uniknie 
nieprzyjemnego biegania po sklepach. W 
umileniu pierwszych chwil po instalacji 
akceleratora pomogq gry: Terracide i 
Psygnosis Formula 1. B?dzie mozna w 
nie pograc wykorzystujqc zwykty 
telewizor, gdyz wyjscia telewizyjne 
dziatajq bez zarzutu, dajqc obraz catkiem 
przyzwoitej jakosci. A skoro juz mowa o 
graniu, to czas wspomniec o 
przeprowadzonych testach. Jak juz 
wspominatem, od kart ATI nie mozna 
wymagac wydajnosci Voodoo 2 czy Rivy 
TNT. Mimo to, okazuje si?, ze w 
rozdzielczosci 640x480 mozna bez 
problemow pobawic si? wi?kszosciq gier 
wspomagajqcych swoje dziatania 
sprz?towym akceleratorem. Szybkosci w 
zakresie od 20 do 30 klatek na sekund? 
nie sq oszatamiajqce, ale zazwyczaj 
wystarczq do prawadzenia na ekranie 
wszelkiego rodzaju wojen. bijatyk i 
strzeJanln. Dzi?ki speejalnej la tee 
mozna rdwniez powymiatac w 
Quake’a. Jednakze 
implementacja OpenGL 
proponowana przez 
ATI jest raczej 

sredniej jakosci (swiat Q i Qll nie 
wyglqda catkiem optymatnie), a na 
dodatek w rozdzielczosci 800x600 
zaczynajq pojawiac si? na ekranie 
dziwne, mrugajqce obiekty 
niewiadomego 
pochodzenia. Przy 
pozostatych grach, 
wykorzystujqcych 
Direct3D, zadne 
problemy nie 
wyst?pujq, a 
wszystko wyglqda 
tadnie. 
Zaawansowany 
wiek ma takze 
swoje dobre 
strony. Cz?sd gier 
tnp. Turok] potrafi 
obsfugiwac karty 
ATI bezposrednio, 
co znaeznie 
poprawia wyglqd i 
szybkosc 
generowania 
animaeji. Jesli chodzi o grafik? 2D, to 

Xpert nie ust?puje 
najlepszym i pozwaia 

wy£wietlad 

Test 

GL Quake 

Quake II 

Turok Tmark 

Incoming 

Final Reality 
Final Reality 
Final Reality 

obraz w 
rozdzielczosciach 

dochodzqcych do 
1600x1200 przy 

ottewiezaniu 85 Hz tub 
wyzszym, 

Na niewqtpliwq pochwat? 
zastugujq sterowniki obu kart. 

Przede wszystkim dostarczone 
sq ich wersje do starych 

ATI Xperl@Play Cena [i VAT): 400 zi 
ATI Xperl@Work Cena (z VAT]: 350 zl 
Doslarczyl: Ab ul. Koscierzynska 32, Wroclaw 
lei /lax (0-71)324 05 00 
hllp://www.ab,coin.pl 
bllp://www.alilech.ca 
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Hercules Terminator Beast, Vlewtop Titan 5000 -i 
Just don't get hurt_| 

Kto pamieta, jak siQ nazywata pIbpwszd, 
nieudolHB prlllia stworzenla akceleraion 

3D no pynek populonny? S3 Virgo, 

oczywitcie. Finma, ktOpa wyprodukowala 

ten uklad bylaw owym czasie u szczyiu 

popularnoici, a sama ko$fi miata jej 

zapewniC spokojne miejsce w Swiecie 

opanowanym przez trdjwymiarowq 

prafikp. 
Lukasz Nowak 

AGP 2x i jest zaopatrzona w 8 MB 
pami?ci SDRAM. Niestety nie ma 
mozliwosci jej rozszerzenia, a cata 
kankurencja oferuje juz mozliwodd 
pracy z 16 MB. W zamian Savage 
posiada cos bardzo ciekawego, o 
czym pozniej. W dostarczonej wersji 
nie zamontowano zadnych wyjsc 
video, wi?c nie mozna sobie pograd 
na telewizorze. Druga karta - 
Viewtop Titan 5000, pomimo innego 
ukladu plytki, posiada dokladnie takie 
same parametry techniczne (AGP2x, 
8 MB SDRAM, brak wyjsc 
telewizyjnych). 

drivery s? raczej wolne i nie mog? 
rownac si? z konkurencyjnymi. Co 
bardzo ciekawe, we wszystkich 
testach ujawnilo si?, ze karta 
Viewtop jest sporo szybsza od 
swojego ..firmowego” odpowiednika. 
Jednak ta zaleznosc prawdziwa jest 
jedynie w trybach 3D. Przy 
normalnej, plaskiej grafice, Hercules 
Beast jest szybszy. Co wi?cej, 
Viewtop jest nieco tadszy. Gdzie wi?c 
szukac zalet Terminatora? Przede 
wszystkim w swietnych 
sterownikach. Mozna w nich 
doktadnie ustawic tak wazne Trzeba przyznac, ze Virge 

odniosl sukces handlowy, 
ale tylko ze wzgl?du na 
kampani? marketingow? i 
brak konkurencji. S3 
spocz?ta na laurach i 

szybko przekonala si?, co znaczy brak 
klientdw. Otdz szybki rozwdj 
technologii pozwolil na 
wyprodukowanie akceleratordw z 
prawdziwego zdarzenia, ktorym zadna 
z wersji Virge’a nie mogla sprostac. 
Na dlugi czas firma odeszla w 
zapomnienie. Teraz wraca z wielkim 
hukiem. A wszystko za spraw? ukladu 
Savage 3D. Ma on sprawid, ze S3 
odzyska znacz?c? pozycj? na rynku i 
nawet najgrozniejsi rywale, jak 3dfx 
czy Nvidia, b?d? liczyc si? z dawn?, 
odradzaj?c? si? legend?. Czy tak si? 
stanie? Mielidmy okazj? przetestowac 
dwie karty wyposazone w uktad 
Savage 3D. Co z tego wyszlo, za 
chwil? przeczytacie. 

Pierwszym produktem, ktory si? 
pojawil byl Hercules Terminator 
Beast. Wykorzystuje ona magistral? 

Po obejrzeniu z zewn?trz przyszedl 
czas na testy. Okazalo si?, ze 
wszystkie gry chodz? bez zadnych 
problemow i wygl?daj? rownie ladnie 
co na Voodoo. Nie mozna miec takze 
zastrzezed do wydajnosci, a wr?cz 

przeciwnie. W grach 
korzystaj?cych z Direct3D, w 

systemach, gdzie szyna jest 
taktowana 

cz?stotliwodci? 100 
MHz, obie karty 
cz?sto bij? na glow? 
Voodoo 2 i cal? 
reszt?. Savage 3D 
posiada wbudowan? 
obslug? OpenGL, 
chod dostarczane 

parametry jak korekcj? gamma, ktora 
cz?sto przydaje si? w rozjasnianiu 
gier. Poza tym pomoc techniczna Cnp. 
uaktualnienia driverow) jest znacznie 
lepiej zorganizowana w przypadku 
Herculesa, co rowniez nalezy zaliczy 
po stronie plusow. Ale jesli zalezy ci 
tylko na szybkosci, to Viewtop 
okazuje si? lepszy. A, i jeszcze jedno. 

Mam drobne 
zastrzezenia do 
jakodci obrazu w 
wysokich 
rozdzielczosciach 
2D. Juz przy 
1024x768 obie 
karty rozmywaj? 
kraw?dzie, co nie 
jest zbyt 
przyjemne na 

lantdw: Herkules z Tytanem na Quake 
Test Rozdzielczo££ Jednostka Herules 

AGP 66 MHz 
Terminator Beast 
AGP 100 MHz 

Viewtop 
AGP 66 MHz 

Titan 5000 
AGP 100 MHz 

GL Quake 640x460 fps 46,20 40,50 47,50 50,50 
600x600 fps 34,00 34,90 36,00 37,30 
1024x760 fps 22,70 22,80 23,00 25,10 

QuakB II 640x460 fps 26,10 20,40 26,20 28,90 
600x600 fps 23,10 24,20 23,90 25,40 
1024x766 fps 10,20 10,60 2010 20,90 

Turok Tmark 640x400 fps 53,10 55,60 59,70 63,90 
800x600 fps 38,80 40,40 4B,90 50,40 

Incoming 16-bit 640x400 fps 43,69 47,93 40,61 55,16 
800x600 fps 36,13 30,63 39,59 42,95 
1024x768 fps 27,53 29,50 33,07 35,71 

Incoming 32-bit 640x480 fps 37,02 39,61 42,39 47,73 
800x600 fps 32,79 34,20 35,64 37,86 
1024x760 fps 20,00 21,35 25,01 27,00 

Final Reality 3D ft Marks 3,18 3,26 3.22 3,91 
Final Reality 2D ft Marks 2,78 3,20 2.81 3,19 
Final Reality Overall ft Marks 2,79 2,99 2.70 3,04 

duzych monitorach. Wina lezy chyba 
po stronie ukladu, gdyz zardwno 
Hercules, jak i Viewtop zachowuj? si? 
tutaj jednakowo. 

Na koniec rewelacja, o ktorej 
wczedniej wspomnialem. Otoz karty 
posiadaj? po 8 MB pami?ci. Wydaje 
si? to zbyt malo do wysokich, 
trdjwymiarowych rozdzielczodci. W 
rzeczywistosci jest inaczej. Spraw? 
zalatwia mechanizm o nazwie S3TC 
(S3 Texture Compression]. Pakuje on 
tekstury przy zapisywaniu ich do 
pami?ci i rozpakowuje w locie kiedy 
s? potrzebne. Nie spowalnia to w 
zaden sposob pracy i w ogdle jest 
niezauwazalne dla uzytkownika. Dzi?ki 
tej prostej sztuczce, 8 MB pami?ci 
wystarczaj? do wygenerowania 
sceny, do ktdrej normalne karty 
potrzebowalyby 24 MB, a nawet 
wi?cej. Swietnym pomyslem jest 
automatyczne udost?pnianie 
kompresji tekstur, nawet jesli dana 
gra jej nie obstuguje. Wlasnie dlatego 
mozna spokojnie grac we wszystko w 
rozdzielczodci 1024x768 przy 32- 
bitowej gl?bi kolordw. W zupefnodci 
rekompensuje to brak mozliwosci 
rozszerzenia pami?ci. Pomysl jest po 
prostu swietny, znacznie obniza koszt 
produkcji, a jego efekty s? jeszcze 
lepsze, gdy program obsluguje S3TC 
bezpodrednio. A w zapowiedziach 
wszystkie nowe gry (np. Quake III) 
maj? wspolpracowac z ukladem S3. 
Az dziwne, ze nikt/na to nigdy 
wczedniej nie wpfidl. 

Obydwie karty s? naprawd? swietne. 
Za bardzo niewielkie pieni?dze 
otrzymujemy doskonaly akcelerator, 
na ktorym zadna gra nie b?dzie 
spowalniad. Kazdy moze wybrad, czy 
zalezy mu na porz?dnych driverach, 
czy wyl?cznie na szybkodci, i kupic 
Herculesa i Viewtopa. Obie karty z 
Savage 3D mog? bez kompleksdw 
konkurowac z najlepszymi. Dzi?ki 
wspomaganiu zardwno Direct3D, jak i 
OpenGL, akceleratory s? bardzo 
uniwersalne i powinny zbdowolid 
kazdego gracza. A na dodatek ich 
cena jest bardzo atrakcyjna. ■ 

Hercules Terminator Beast 
Cena [i VATI: m i\ 

Doslarczyl: Commpol S.A., 31-404 Krahow, ul Kalowa 11 
lei. [0-121 633-77-8B, lax 632-53 00 
htlp://www.commpol com, filto:/Avww.hercules.com 

Viewlop Tilan 4000 
Cena lz VflT): 400 zl 
Doslarczyl: BIOS, 00-143 Warszawa, ul Orla 7/9 m. 1 
lei. (0-22) G67-0H3,lax 667-01-69 
ltllp://www.viewlop com 
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[ Intel Celeron 300A 
Wci^z dla greczy? 

Wybcig procesordwlrwa. Nowym 

konMem jest Intel Celeron A. Ten 

nowy chip maze slab sip bardzo niedlugo 

wielkim przehojem na rynku. Od 

„starego" Celerone rdzni go 

poziomu o pojemnoSci 128,KB. Jakhytego 

bylo malo, pracuje one z pelnp 

czpstolMcipprocesorafaniezjej 

polowp. Dzipkllemu, Celeron A okazeje 

sip byd momentami, szczegdlnie w grach, 

szybszy nawetod Pentium II. Cuwipcej, 

jest sporn od niego taAszy, Cbyba wlaSnie 

takiego procesora brakowato w ofarcie 

Intela. 
tuKASz Nowak Cdz tu wiele rndwic, w 

tabelce znajdziecie 
wszystkie dane. Testy 
wykazaty, ze Celeron 
A jest szybszy od 
wszystkich 

procesordw taktowanych tq 
samq czpstotliwodciq, z Pll 
wfqcznie. Pewnq zaporq moze 
okazad sip jednak cena, ktdra 
pomimo ze jest nizsza niz przy 
Pentium II, to znacznie 

kdw z klasq 

przewyzsza koszt zwyktego 
Celerona i rowniez zasobnodd 
kieszeni graczy. Dlatego wydaje 
mi sip, ze nowy Intel nie wyprze 
z rynku takich produktdw jak 
K6-2, ale kto wie... Jeszcze 
jednym minusem jest 
maksymalna czpstotliwodd 
taktowania. Obecnie dostppne 
sq modele pracujqce przy 333 
MHz i raczej nie pojawiq sip 
szybsze. Ich cena bowiem 
musiataby skoczyd do bardzo 
wysokiego poziomu. Dzieje sip 
tak za sprawq pamipci 
podrpcznej. Problemem jest jej 
szybkodd, a nie rozmiar 

(przynajmniej, gdy nie 
przekracza on 512 KB). W 
Celeronie A cache pracuje z duzq 
czpstotliwodciq, co sprawia, ze 
koszt jego produkcji jest bardzo 
wysoki. Dodatkowe windowanie 
prpdkodci powoduje znacznie 
wipkszy wzrost ceny niz 
wydajnodci. A to mija sip z 
przeznaczeniem produktu. 
Na koniec kilka sldw o 
podkrpcaniu. No wiem, to 
nielegalne. Dlatego od razu 
zastrzegp, ze redakcja nie 
ponosi zadnej odpowiedzialnodci 
za ewentualne uszkodzenia, bqdz 
utratp gwarancji. Po zatatwieniu 
przykrej koniecznodci, czas na 
rz'eczy przyjemniejsze. Otbz 

Celerony majq na state 
zablokowany mnoznik (np. w 
300A jest to 4.5). Wyklucza to 
niestety prostq operacja 
odpalenia procesora z 
prpdkodciq 3x100 MHz. Tu 
jednak Intel sam nasunqt 
rozwiqzanie: jak nie mozna na 
300, to czemu nie na 450 MHz. 
Tak, okazuje sip, ze Celerona 
300A mozna bez wipkszych 
problemdw pudcic na 4.5x100 
MHz. Trzeba jedynie pamiptad o 
dobrych pamipciach (zdarza sip, 
ze nawet kosci 10 ns 
wystarczq, chod 7 ns sq 
pewniejsze) i czasami konieczne 
jest podwyzszenie napipcia 
zasiiajqcego o 0,05 lub 0,1 V. 

. Na sam koniec 

Test Kategoria Jednostka Intel 
Celeron A 300 MHz 

Intel 
Celeron 300 MHz 

Intel 
Pentium II 300 MHz 

jested w pelni 
dwiadomy, tego co 

GL Quake 640x480 fps 53,50 48,50 52,50 robisz, nie bierz 
sip za podkrpcanie! 

WinQuake 640x480 fps 35,60 31,00 35,40 Pamiptaj, ze 
800x600 fps 26,60 23,60 26,40 mozesz uszkodzic 

Quake (l OGL 640x480 fps 40,50 31,80 39,20 swoj bardzo drogi 
800x600 fps 31,60 28,40 31,00 procesor albo 

znacznie skrocid 
Quake II Soft 640x480 fps 15,00 12,80 15,00 jego zycie. No ale 

800x600 fps 11,00 9,70 11,00 450 MHz za 700 zt 

TurokTmark 640x480 fps 45,70 41,20 47,00 to juz jest niezte 
800x600 fps 35,40 33.50 36,20 osiqgnipcie. ■ 

Incoming 640x480 fps 23,09 23,00 23,90 Cena (zVAT):700 zl 

800x600 fps 20,03 19,50 19,80 Onslarczyt:TCH Components, ul 
RoslalinskicM, 02-593 Warszawa 

Final Reality Software R Marks 1,99 1,94 2,04 lei (022) 10 71 72. lax 1812 06 

Final Reality D3D R Marks 3,46 3,21 3,94 hllp://www.lclL waw.pl 
hllp://www.intel.cnm 

powtdrzp jeszcze 
raz: jezeli nie 
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S3 Trio 3D 
|~ Zas Zascanow si^, zanim kupisz 

Kazda ewolueja me swoje mniej i bardziej udane elapy. Podobnie dzieje sip takze w 

przypadku rozwoju techniki komputerowej, a konMie technologii akceleratondw 3D. 

Jak moze niektonzy pamiptajp, cala zabawa zaczynala sip dosyd niefortunnie produktami 

typu Mystique czy Virge. Byty to dosyd ppyaiitywne karty, ktdre nie nadawaly sip w 

praktyce do generowania trdjwymiapowyck scan w grach. Podohny las spotkat ppojekt 

znanej i cenionej niegdys lirmy S3. Mowa lu o ukfadzie Trio3D. Nie nafezy mylid go z 

Savage3D (opisy kart z tyai chipem znajdziecie w tym numerze), ktfiry jest calkiem 

udany t moze z powodzeniem konkurowad z dowolnym innym ppoduktem. Tria3D miat 

byd nastppcp kart Trio64V + i 112. Chciano przyspieszyd lunkcje 2D I dodad 

zadowalajpce efekty 3D. 0 ile to pierwsze sip udato, o lyle drugie... jakby to 

powiedzied, apetzto na niczym. Dlatego w tym opisie pojawi sip zapewne wiale gopzkich 

stdw wypowiadanych z pazycji gracza. Nie nalezy jednak zapominad, ie Trio3D nie do 

kottca miat byd przeznaczony do zaawansowanej, komputerowej rozrywki. 
tUKASZ NOWAK 

produktu spetniajqcego nasze 

wymagania, to nie dlatego, ze ktos 
chce nam zrobic prezent. Dzieje si? 
tak, gdyz to cos niedrogiego nie 
posiada wszystkich cech tego 

czegos drogiego. Tak wfasnie 
sprawa wyglqda z Trio3D. 

Otoz ukiad S3 oferuje, wbrew 
swojej nazwie, przede wszystkim 
bardzo dobne funkcje 2D. Mozna 

stosowad rozdzielczosci dochodzqce 
do 1280x1024 i cz^stotliwosci 
odswiezania do 200 Hz. Przy tym 
jakosc obrazu zawsze pozostaje na 
bardzo wysokim poziomie. A wcale 
nie jest to oczywist? spraw?. Na 
przyktad Savage3D, kosc tego 
samego producenta, w wyzszych 
trybach generuje obraz nieco 
rozmazany, co na duzych 
monitorach staje si? dosyd 

nieprzyjemne. Przy projektowaniu 
Trio3D starano si? unikn?c 
podobnego zjawiska i w duzej 
mierze to si? udato. Dlatego kazdy, 
kto duzo pracuje przy komputerze, Zacznijmy jednak, z czystej 

przyzwoitosci, od samego 
poczqtku. Pomimo ze 
uktad graficzny nie 

decyduje o konkretnych 
parametrach kart 

graficznych w niego wyposazonych, 
mozna wyznaczyc pewn? grup? 
cech, ktdre wyst?puj? w wi?kszosci 
produktow z danym procesorem. Po 
pierwsze, urzgdzenia z Trio3D 
dzialaj? z magistral? AGP lx. 
Oznacza to, ze mog? pracowac z 
cz?stotliwosci? do 66 MHz i 
przejscie na system 10D MHz nie 
poprawi wydajnosci. Po drugie, 
zazwyczaj spotykana konfiguracja 
sktada si? z 4 lub 8 MB pami?ci 
SDRAM (bez mozliwodci 
rozszerzenia) i braku jakichkolwiek 
fajerwerkow w stylu wyjsd 
telewizyjnych. Takie zestawienie 
moze swiadczyd o przeznaczeniu 
karty do obstugi programow 
biurowych i innych aplikacji 2D. I 
tak jest w rzeczy samej. Niech nikt 

nie spodziewa si?, ze 
Trio3D zast?pi Voodoo czy 
Riv?. A uwierzcie, ze takie 

wymagania s? czasami 
stawiane. 

Gtown? zalet? uktadu jest 
jego niska cena. Juz za 

niewiele ponad 100 zt mozna 
kupid kart? mato znanej, 

tajwanskiej firmy. Niestety, 
polski rynek komputerowy 
jest tak ztozony, ze wtasnie 
niski koszt stanowi w duzej 
mierze o wielkosci sprzedazy 
danego produktu. 
Sprzedawcy zachwalaj? dan? I 
kart? ze wzgl?du na cen?, a 
naiwni klienci kupuj? ile 
wlezie, bo licz? na skorzystanie z 
okazji. Pozniej przychodzi zaskoczenie 
i wielkie rozczarowanie. Jak to? 
Karta, ktdra ma w nazwie 3D nie 
pozwala na gr? z sensown? 
pr?dkosci?? Ludzie, opami?tajcie si?! 
Jak cos jest trzy razy tansze od 

wi?kszosc z nich wykonywana jest z 
catkiem dobr? jakosci? Cwidac to w 

Final Reality i w grach, ktdre pomimo 
upiornie niskiej szybkosci wygl?daj? 

zadowalajqco], Taki zestaw funkcji 
pozwala wi?c na wyswietlanie matych, 
prostych, trdjwymiarowych scenek. * 
Gdzie mozna takowe znalezc? A 
chociazby w Internecie. Dosyd 

popularny jest tarn j?zyk VRML, ktdry 
pozwala webmasterom [taki ktos, kto 
projektuje strony WVWV] na 
pokazywanie grafiki w trzech 
wymiarach. Ze wzgl?du na nisk? 
przepustowosd tqcz, scenki VRML 
maj? bardzo mat? rozdzielczosc tnp. 
160x100). I wtadnie wtedy Trio3D 
b?dzie pokazywad podobny obraz co 
..prawdziwe" akceleratory. Poza tym, 
coraz cz?sciej b?dziemy si? spotykac z 
matymi animacjami 3D wplatanymi w 
programy np. biurowe. B?d? one 
sluzyc wyl?cznie upi?kszaniu 
programu, a nie podniesieniu u 
uzytkownika poziomu adrenaliny. 
Rowniez w takim przypadku ukiad S3 
dobrze si? sprawdzi. 

■■sa bezwzgledne 
Test Kategoria Jednostka S3 Trio 3D . Orchid 

AGP 4 MB Voodoo 

Incoming B40x4B0 fps 8,07 28f55 

D3D Test Fill Rate mpps 5,12 28,08 
Polygon kpps 182,11 465,74 
Intersection kpps 0,81 2,68 

Final Reality 3D R Marks 1,71 3,03 
Final Reality 2D R Marks 2,78 X 

Final Reality Overall R Marks 2,41 X 

ale nie zajmuje si? graniem 

i uruchamianiem skomplikowanych 
aplikacji graficznych, uzna Trio3D za 
bardzo dobry produkt o bardzo 
niskiej cenie. Niestety, gracz bardzo 
si? na nim zawiedzie. Pomimo tego, 
ze procesor ten posiada petn? 
implementacj? wszystkich efektow 
3D, to nie jest dobrym rozwi?zaniem 
dla programow, nazwijmy to - 

rozrywkowych [no wiecie, tarn gdzie 
leje si? mnostwo krwi). A to gtownie 
ze wzgl?du na pr?dkosd generowania 
grafiki. W trybie petnoekranowym, 
nawet w rozdzielczosci 640x480 
animacja skacze niemitosiernie. Testy 
pokazuj?, ze wyswietlana jest ona z 
pr?dkosciami ponizej 10 kiatek na 
sekund?, Niestety nie wystarcza to 
juz zadnej grze do dziatania 
pozwalaj?cego na sensown? zabaw?. 
Po co wi?c ta cata maskarada? A no 
po to, zeby mozna byto poogl?dad 
drobne scenki. Jak juz wspomnialem, 
w Trio3D s? dost?pne wszystkie 

uzywane dzid efekty 3D. Dodatkowo, 

W redakcji testowalismy karty z 
Trio3D zarowno renomowanych firm, 
jak i okreslane niechlubnym mianem 
„No Name". Wszystkie one 
sprawowaty si? dosyd podobnie, co 
swiadczy o powtarzalnosci procesora. 
Jednak dotyczylo to tylko grafiki 2D. 
Przy grach zdarzato si?, ze czasami si? 
cos nie odpalilo, albo ze w po 
kilkunastu klatkach wyskakiwat bf?d. 
Czasami byto wszystko [oprocz 
pr?dkosci oczywiscie) w porz?dku, a 
czasami nie. Dlatego apeluj? do 
wszystkich czytelnikow: zastanow si? 
dobrze zanim kupisz akcelerator. To, ze 
dany produkt kosztuje niewiele, ma 
swoj konkretny powod. Lepiej od razu 
wydac te 100 zt wi?cej, niz pozniej 
m?czyd si? z czyms kompletnie 
nieprzydatnym do grania. Z drugiej 
strony, jesli potrzebna jest dobra 
jakosc obrazu i nie wymaga si? od 
karty obstugi skomplikowanych 
trdjwymiarowych aplikacji, to S3 
Trio3D jest catkiem sensownym 
rozwiqzaniem. ■ 
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Odpowiedz na pytanie: jak przyspieszyc PC-ta hez oprozniania portlela? ^ 
www. silvershark. com. pi 
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LISTY, CZVli ACTION REDACTION 
Helou! 
Mr Jedi ostatnio chodzi cos zasQpiony, tj, obwieszony piorami, z wy go long szyjg, skrzeczy, je surowe 
migso. (Ponoc dfatego, ie chomik Alfred jui go nie kocha.) Ja jestem osowiaty fduie okrggte oczy i 
pohukujg na wszystkich). Z kolei Yabol sip rozindyczyl (czerwona twarz, gulgot w odpowiedzi na 
pytania), ktos tam wywinqf orfa, inny osobnik puscit pawla, Allot po kawie padtjak kawka, Naczelny 

uprawia strusig politykg i straszy wszystkich, ze zaraz odleci do cieplych krajdw... Jakas dziwna ptasia 
epidemia w CDA! Czyzby tak objawiata sip coraz blizsza data swigt? W nasze) boys-bandzie swirow wszystko jest 

mozliwe... Hm, mniejsza o to. Pomimo ogolnego sptasienia udalo sig nam w terminie zmajstrowad nastgpny CDA, a w nlm - of course 
- kolejne 3 (tadamm!} strony Waszej ulubionej rubryki. Zapraszamy do lektury listow! I przypominamy, ze w kazdy pigtek, od 14 do 16, 
na warszawa.irc.pl, kanat #cdaction, mozecie sobie z nami pogadad Jive" na IRCu. Zapraszamy! 
No i - zyczymy wszystkim Wesolych Swigt oraz co najmniej Voodoo 2 pod choinkg! 

Mysi miesigca: Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo skraca zycie... 

Swiqteczne nawrdcenie? 
(...)Uwielbiam gry FPP. Mialem ich mndstwo [tu 
rzeczywiscie imponujqca lista tytutow] ale na pirackich 
ptytach. Jednak gdy uirzalem yginalne wersje (filmy, 
muzyka, obsluga 3Dfx ftp.), opamigtatem sig. Uznafem, 
ze to co mam to nic ffte Warty kicz. Pojechatem na 
wies do dziadka i spaMtem (!!!) wszystkie pirackie 
pfyty. Uwazam, ze postqpifem stusznie. AWycoo tym 
myslicie? (...) 

Dech nam zaparlo z wrazenia! Serio! Czyzby to swi?ta tak 
m Ctebie podziafaty? (patrz: „Wigilijna opowiesc” 
OIckensa). Par? osbb pewnie si? teraz puka w glow? - ale 
my uwazamyfze racja jest po Twej stronie! 

(...) Polska gra Proxima, (...) ktorg znalaztem w 
Bonusiefiesl SUPER. Nie cierpiatem takich gier 
[ekonomiczno-strategicznych - red.], bo ich nie 
rozumiatem ale ta mnie powalita... (...) 

IWitamy w klubie fanow gier strategiczno-ekonomicznych! 
■Tak to juz jest - czlowiek mowi „nie cierpi? gier z 
gatunku...", a potem nagle widzi jakqs takg gr? M 
doznaje o!6nienia. Przeciez ponoc tylko krowa nie zmienia 
swoich poglgdow! Zasugerujemy tez, ze znamy jednak 
par? lepszych gier z tego gatunku ;). 

(...) Czy trzeba bye chorym psychicznie by u was 
pracowac? 

MAX z Jaworzna 

Nie - ale to bardzo pomaga. A ponadto wystarezy, ze 2-3 
dni pob?dziesz w jednym pokoju z Mr Jedi, a tak czy siak 
palma Ci odbije... 

Nieco sarkazmu 
(...)Czytam Was od numeru kwietniowego i muszg 
powiedziec, ze jesteScie na medal. (...) Mam 29 lat, ale 
mozgownieg dwunastolatka (tak przynajmniej twierdzi 
moja matka), skoro taki stary kon lubi jeszcze lupac w 
giery (...) 
1. Nie rozumiem dlaczego w kotko odpowiadacie na 
gtupie pytania „kiedy bgdzie trzeci CD-ROM”, 
,,dlaczego jestetcie tacy drodzy” itp. Dodajecie, ze 
drukujecie odpowiedzi na pytania wybrane. Jeili tak 
wygi^afy, io w takim razie nasuwa mi sig kilka 
mozliwoSci: 
a) 95% czytelnikow ma Zespot Dawna i trzeba im pisac 
20 razy zanim zajarzg. (...) 
b) Listow wcale nie ychodzi tyle co piszecie i nie 
made w czym wybierac. 
c) Nie czytacie wszystkich listow, tylko wybieracie na 
chybit trafit. (...) 
d) Smuggler i Mr Jedi lubig ptyty dtugograjgce. (...) 

Od jakiegos czasu staramy si? ograniczab publikacj? tego 
typu pytad, poniewaz faktyeznie odpowiadamy na nie w 
kolko (a bardziej lubimy kwadraty). Z drugiej strony jebli 
takie pytania cz?sto si? powtarzaja w listach, to znaezy, 
ze widac nasze odpowiedzi nie do wszystkich dotarty... 
wi?c trzeba po raz 367 gl?dzib to samo, az do skutku. 
RzeczywiScie jest to niekiedy irytujqce, no ale czytelnik 
nasz pan, skoro pyta - to si? odpowiada, nawet jesli r?ce 
czasem juz opadajq... A propos - na punkt (1c" TEZ 
odpowiadaliSmy juz ze 20 razy...;) Za$ co do punktu HbM 
- gdyby tak byfo, to po co poszerzalibybmy t? rubryk? o 
kolejnq strong? Ponadto my bardzo lubimy czytac Wasze 
listy, naprawd?!!! 

3. Dlaczego w Pomocnej Dfoni drukujecie pytania nie 
odpowfsdajgc na nie? Osobiscle znam odpowiedzi na 
ntekldre problemyt ate nie drukujecie adresdwani 
(elefonbw zrozpaczonych graezyy wlgc nie mogg im 
pomde. (...) A tak w ogdte to satekcjomijde ogtoszenia 
i wybierajde ie najhardziej istotne. (...) 

Nie jestesmy (niestety) geniuszami, ktorzy znajq 
odpowiedzi na wszystkie mozliwe pytania... Gdy mozemy 
cos doradzic - robimy to. Ale liezymy tu gtownie na 
czytelnikow, ktorzy przyslq (na nasz adres) podpowiedzi 
na rozmaite problemy. Adresow graezy, ktorzy majq te 
problemy nie podajemy, poniewaz chcemy by odpowiedz 
poszla na lamach gazety; podobne klopoty moze miec 
przeciez wi?cej ludzi - niech i oni na tym skorzystaj^. Nie 
mozemy rowniez selekcjonowac anonsow w PD - z 
zatozenia jest to rubryka dla kazdego, kto chce si? w niej 
ogiosic (a przestrzega przy tym jej regulaminu). Jesli ktos 
wysyfa anons - to znaezy, ze dane ogfoszenie JEST dla 
niego istotne... 

4. Dajcie sobie spokoj z zamieszczaniem na Cover CD 
map, leveli itp. do Quake, Duke’a, Unreala. (...) Nie 
kazdy je lubi. (...) 

Zgadza si? - ale my dajemy je dla tych, ktorzy lubiq te gry 
- a jest ich wielu... Zawartosc CD (jak i CDA) chcqc nie 
chcgc musi bye adresowana do ludzi o roznych gustach i 
to trzeba uszanowac. 

7. Bardzo mgdrze oceniona jest gra Fall Weiss 1939. 
Osobna nota za dzwigk, grafikg, grywalnosc itp. itd. 
Czy nie mozna tego stosowac do wszystkich recenzji? 
(...) 

Redaktor CDA ma obowiqzek wystawic jednq - ogoln^ - 
ocen? koncow^ recenzowanej gry. JeSli jednak ma ochot? 
w tekscie dokonac dokladniejszych rozrOznien - nikt mu 
tego nie zabrania. Zauwaz jednak, ze a) zajmuje to troch? 
cennego miejsca; b) b?dzie to powodowac dodatkowe 
konflikty, Jakie? Teraz zamiast listow typu: „czemu gra X 
ma ocen? 6, a powinna dostac 9n, b?dq pojawiac si?: 
„czemu jej grafik? ocenili^cie TYLKO na 7, a muzyk? na 5, 
zas grywalnosc az na 8, skoro moim zdaniem..." i zaeznie 
si? kolejna dyskusja o tym, ile diablbw mie^ci si? na 
koncu szpilki. Powtarzamy to jak zdarta plyta 
dlugograjqca :-) - nasze oceny traktujcie TYLKO jako 
propozycje, i tak najwazniejsze jest to, co WY sqdzicie o 
danej grze..+ 

(...) Mfmo drobnych ntedociggnigb fesieSm dla mnie 
ptemem Cool i bgdg Was kupowat nawet za 30 zt 
[dobrze wiedzfeC ;))) - redakeja) Przynajmniaj nte 
wypisujede bzdur jak tacy jedni, kttirzy kazdg grg 
pordwnywali do Quake (cholerni fanatycy). (...) 
Niedawno kupltem 3DFx (...) CzaaadHI Wydrukujcie 
zdjgde twdrcdw, to je sobie wstawlg w ramki / bgdg 
sig modtit o ich dfuuugi tywot. 

Artur Kazmierczuk, Szczecin 

Pytania 
(...)2. Czemu nie dacie wigeej opisow sprzgtu (nie 
tylko joye i akceleratorbw, ale takze ptyt, procesorow, 
drukarek, modemdw itp.). 

Spox, ta rubryka dopiero si? rozkr?ca. B?dzie w niej sporo 
o kazdym mozliwym sprz?cie komputerowym. 

3. Czy mozecie usungd swoj znaezek z ptyt z 
oryginalnymi grami? 

Moc - pewnie, ze mozemy, ale nie chcemy, a nawet nie 
zamierzamy chciec;), Czyzby Ci si? nie podobal? A jesli, 
to mozesz zetrzed go pumeksem, wyciqd palnikiem 
acetylenowym albo sprobowac wytrawic kwasem 
siarkowym, ewentualnie nakleic nan zuzytq gum? do 
zucia.;) I tak juz jeden go$c si? nam pochwalil, ze 
opchnqt Timeshocka swojemu znajomemu, ktbry nie 
czytuje CDA, 0u 50 zl. Coz, ten nie-czytelnik sam sobie 
winien;). 

4. Po co dajecie listy imbecyti, ktorzy piszg, ze 
jestescie do d***. (...) 

DMzDG 

A czemu nie? Panuje u nas wolnosc slowa i chcielismy 
Warn pokazac, ze i takie listy do nas przyehodz^. A sam 
fakt, ze ktos nas nie lubi i miesza z blotem wcale nie 
oznaeza, ze tym samym jest imbecylem; ma tylko inne 
gusta. Ale moze dajcie juz chlopakowi spokoj, co? Morze 
si? poprafi i nie pujeie kopowac leprzyh gazet u 
konorencii? 

Dziwny zarzut 
(...)Wpismie XXX {jak zawsze - chlast! - red.} pewien 
czytelnik pyta czemu na lamach tej gazety pomingli grg 
Battlespire. Odpowiedz brzmi: „(...) recenzje, ktore 
pojawity sig w niektorych polskich pismach byfy 
robione na podstawie pirackie: wersji beta”. Nie 
byloby to nic strasznego, gdyby nie recepzja tej gry w 
CDA 3/98. (...) Niniejszym oswiadezam, ze nie 
wydrukowanie tego listu potraktujg jako przyznanie sig 
do winy. 

Morgh 

Niniejszym oswiadezamy, ze w ten sposob zmusiteS nas 
do udowodnlenia, ze nie jesteSmy wieibMaml {czego nie 
lubimy,.. no ale skoro mus, to muS). Zalem: nie mozemy 
bra b odpowiedzi alnoScl za to, co m Gw lit innL Uzyte 
Gwiadomle bardzo mgllste okreilenie .nlektdre" (na 
zasadzie Ja nic nlkomu nie zarzucam.,* ale wldz? tu paru 
ztodziei”) na pewno nie odnosi si? do CDA! Jednoczesnie 
ostrzegamy, ze jesli jakieS konkurencyjne pismo b?dzie 
kiedyb mialo np, wi?kszq obj?toSc od CDA - to na pewno 
dzi?ki stronom wydrukowanym na pirackim papierze i 
zatrudnianym na czarno Eskimosom!!!A w ogble 
odpowiedz tego redaktora przypomina nam (bez urazy!) 
stary doweip: Amerykanin pyta Rosjanina „czy to prawda, 
ze na samochod, ktory ja kupuj? za polrocznq pensj?, ty 
musialbys pracowac 20 lat”? A na to Rosjanin: „...a wy 
bijecie Murzynow!!!”. 

Prosta sprawa? 
(...) Piszecie, ze piractwo jest zte. A gdyby piractwo 
znikngio - to Wy tez. (...) Nikt by was nie kupit - bo po 
co? Zaf by byto na was grosza, bo 15 CDA = 1 
oryginalna gra. (...) Czytajgc listy wnioskujg: CDA - 
Cudowny Bar Amitabetbw. (...) PS. WXXX (biiip!) 
nr 9/98 w listach krytykujg Was. (...) 

Krzysztof, Warszawa 

Tak uwazasz? Mamy inne zdanie: gdyby nie bylo 
piractwa, to... kupowatoby nas WI^CEJ ludzi, gdyz demka 
i peine wersje gier na naszyeh CD bylyby dla nich wtedy 
JESZCZE BARDZIEJ atrakcyjne! Ponadto 15 CDA = co 
najmniej 15-20 petnych wersji gier na naszyeh CD! Moze 
nie? Sprawdz sam,;) Zreszty poczytaj sobie to, co 
znajdziesz zaraz pod Twoim listem.,, A co do krytyki,.. 
Zajrzelismy tam z ciekawosci - owszem, ostro krytykujq 
(calkiem zresztq slusznie), ale... wcale nie nas! 

Pirackie wykr$ty 
Dose cz?sto dostajmy listy, w ktbrych powtarza si? 
problem piractwa komputerowego. Nie da si? ukryc, ze 
Polska jest nienormalnym (ciqgle) krajem, V ktorym 
wi?kszosb uzytkownikbw komputerow posfuguje si? 
pirackim softem. 0 skali tego procederu Swiadczy prosty 
przyklad: Iqczny naklad polskich pism pobwi?conych 
grom komputerowym si?ga okolo 300-400 tys. 
egzemplarzy miesi?cznie. Tymczasem sprzedaz 10.000 
legalnych kopii dowolnej gry ciqgle jest dla wi?kszo^ci 
polskich dystrybutorow „marzeniem sci?tej gtowy”. 
Hitowa gierka rozchodzi si? w Polsce w nakladzie rz?du 
3-5 tys. egzemplarzy... A co z pozostalymi setkami 
tysi?cy graezy? No coz, pewnie zaopatrujq si? na gieldzie. 
Co prawda (dobre i to...) wiedzq, ze zle robiq i - aby miec 
spokojne sumienie - tlumaczq ten fakt na kilka rbznych 
sposobow. Oto najpopularniejsze argumenty nabywebw 
pirackiego softu,,. i nasze stanowisko w tej sprawie. 
Mamy nadziej?, ze przestaniecie nas w kortcu 
przekonywab, ze piraci cacy, a kupujqcy u nich ludzie 
robiq to z koniecznoGci... 



• Oryginalne gry sg za drogie. 

Nieprawda - to my zarabiamy za malo. Ktos powie - jaka 
to roznica, przeciez na jedno wychodzi? Otoz wcale nie. 
Wiadomo, ze gra musi si? oplacac autorom, 
dystrybutorom itp., wi?c swoje musi kosztowac. Zresztg 
tak czy siak nabywacie gry taniej niz na Zachodzie. 
Popatrzcie: ile kosztuje Unreal w Polsce i np. w Anglii? 
Inna rzecz, ze przeci?tny Anglik zarabia w ci^gu miesi^ca 
mniej wi?cej tyle co Polak przez poi roku - ale czy nie 
uwazacie, ze nie jest to problem dystrybutorow i autorow 
gier? Dlaczego wi?c to do nich made pretensje? Czy ktos 
o zdrowych zmystach powiedzialby „kupilbym Voodoo2, 
gdyby obnizyli jego cen? do 50 zl. Voodoo 2 sa za 
drogie!'1? 

• Nie stac mnie na oryginafy. 

Nieprawda, Nie staC Gig na iak^ Mott oryginatbw, jakq 
chcialbyS mteC (a'ehcesz mie£ WSZVSTKO). Prawda? 
Zamiasl 10 i wi?cej pirackich gier mtesbcznle kup 1-2 
oryginafy. a zobaczysz. ze si a 6 Ci?I Jeszcze Ci kasy 
zoslanief Kto powie dzial, ze muslsz mlet kazd^ gr?f ktore! 
opls ujrzysz w gazecie7 Czy ehodzisr na wszystkie filmy, 
ktore sa aktuatnie wyswietiane w kinach? Czy kupujesz 
kazdy reklamowany w TV produtct? To mm z grami ma 
by£ inaczej? Ponadto sq juz gry w Polsce w cenla 30-50 
zl. Nikt nie powie, ze sa to ceny nie na polskq kieszen. A 
ilu z Was, maniakow RTS, liczonych w Polsce w 
dziesiqtkach tysi?cy, kupilo np. legalnq kopi? np. Earth 
2140? Cos okolo 15,000 - czyli maksymalnie 10-20% 
populacji... 

• Kupujgc pirackg grg nie robig nic ztego. 

Akurat! Po pierwsze popefniasz przeslspslwo w SwielEe 
polskiego kodeksu karnego, Po dingle okradasz ludzt. 
ktdrzy nad ni$ pracowali i/tub sprowadzili |g do Polski. Po 
trzecie sprawiasz, ze ceny oryginalnych gier nie mog^ 
spaSC (mafo fudzi kupuje oryginaly - wi?c $4 drogie, bo 
dystrybutor lak kalkutuja cen?, by wyjSC na swoje przy 
sprzedazy jak najmnlejszej liczby egzemplarzy, wiedz^c, 
it nie sprzeda icb duzo). No i finansujesz mati?... aibo 
chod nabi|asz kas? ludziom, ktorzy z tego procederu 
uczynili sobie Intratne zrbdlo dochodpw. Ty eteszysz si?, 
k zaQSzcz?dzile£ 2 50-100 zl - a pi/a! (nie ton. ktory 
sprzedajc - bo to naicz^clej plotki, wynajmawane przez 
Bossa do czarne] roboty) po roku kupuje sobie np. nows 
Toyot?. Fajny prezem mu zroblte£! Po czwarle nlszczysz 
polski rynek soltwareowy - a kiedys przeciez moglbys 
pracowad w Jednej z firm tworzacych polski e gry; 
naiurafnte gdyby takte firmy pow slaty - a nie powstan^. 
bo jest to w sumie zaden tnteres,,. Nadal uwazasz, ze 
jesleS w porzqdku? 

• Na pirackich CD jest to samo co na oryginalnych 
wersjach, a sg tansze. 

Falsz. Pomijamy juz tu pirackie zestawy, gdzie na 1 CD 
masz -nascie gierek, z powycinanymi audio-trackami, 
filmami, speechami, intrami... Ale nawet piracki CD, 
zawierajqcy bajt po bajcie skopiowany original gry, rbzni 
si? brakiem instrukcji, pudelka, gorsz4 szatq graficznq 
etc. Nie wspominajqc juz 0 cz?sto niechlujne 
crackowanych wersjach, ktore zawieszajq si?, nie maj4 . 
cz?sci misji itp. Nie mowiqc 0 tym, ze spora cz?£c takich 
gierek to wykradzione alfa- i beta-wersje, cz?sto w 
znaczqcym stopniu rdzniqce si? komfortem gry (i nie 
tylko) od produktow finalnych. Placisz mniej, ate i 
dostajesz mniej! A potem piszecie listy „nie wiem jak 
zrobid to i to, w grze X"... 

1 Gra, ktorg chcg kupic jest dostgpna w Polsce tylko w 
pirackiej wersji. 

Qdyby w Polsce sprzedawato si? wi?ce] oryginatdw, to 
nie wykiuczamy, k \ ta gra [i wiele Jnnych) zostaTaby 
sprowadzona na polski rynek, poniewa2 dysirybulor 
wiedzialby, ze zrobi na tym dobry intercs. A tak... Sam] na 
sseble kr?cicie bicz1 

■ W mm mMcle nie ma sklep6w 1 grami (aibo jest 
iv nich ofetyietkl wybdrj, wigc jestem zmuszony 
kupowac u piratdw* 

S4 przeclei firmy wysyfaj^ce gry poczl^.. Ponadto co to 
za argument? Jak w pobiiskim skiepfp nie ma naszego 
olubionego bezalkoholowego ;) piwa, lo mamy tym 
samym moraine prawo wfamywaC si? do hurtowni czy 
bmwam? Jak mbwi Biblia: .szwkajcie, a znajdziecie". Nie 
czyhcie z wlasnego lenistwa argumentu w dyskusji! 

A jako moral... 
(,„) kupitem kitka takich Jpirackicb - red.) ptyir z 
ktdrych 3tf przerywaty. Gdy chciatem oddaC / poprosic 
0 zwrot phnigdzy, lego pana juz nie byto. 
Zdenenvowatem pomwai wydafem dulo 
pientgdzy Dafo mi to drogg nauczkg, Nie kupujcie 
pfyt u ptraftiwffl (...) Co mam zrobtd? (...) 

DydekzBydgoszczy 

Ehemmm.... Zaprawd? powiadamy Ci: „idz i nie grzesz 
wi?cej"! ;) 

Inne wybielacze 
(...) Czemu regularnie Jksujecie” nazwy 
konkurencyjnych pism? 

KaFar, Szczecinek 

Wszelka reklama porownawcza, z podaniem nazwy 
konkurencyjnego produktu, jest w Polsce zakazana, (Stqd 
„inne wybielacze", „zwykle proszki" itp, w rekiamach w 
TV.) Nie mozemy wi?c drukowac nazw pism, gdy 
piszecie, ze „XXX nie dorasta Warn do pi?t” itp. (nawet 
gdy uwazamy, ze to szczera prawda ;)). Jesli jednak 
nazwa pisma wyst?puje w neutralnym kontekscie (np, 
gdy ktos pisal, ze mamy ten sam problem z 
dziewczynami-czytelnikami co Reset), to wtedy jak widac 
iksowanie nie ma miejsca. I wiemy, wiemy, niektore 
konkurencyjne pisma nie iksujq. Ale co z tego - taki jest 
dobry obyczaj i nie zamierzamy go zmieniac. 

Czesc Maniacy! 
Na poczgtek pytanie do tej zmutowanej czgsci redakcji 
- co robic, zeby sig macki nie plgtaty podczas grania? 

My osobiscie zwi^zujemy je na supelek, a dodatkowo 
przyciskamy je ogonem lub srodkowj} parq odnozy. 
Pomaga! Inna sprawa, ze mamy wtedy ci^gle problemy 
ze sluzem sciekaj^cym z naszych szcz?koczulek na 
klawiatur?. 

(...) Statystycznie co trzecia dyskietka w moim 
napgdzie A lapie bfgdy. Co robic? 

Hm, aibo wymien/napraw stacj?, aibo zadzialaj bardziej 
subtelnie: odkladaj co trzecig dyskietk? na stosik, a potem 
odtwarzaj z niego dwie pierwsze, trzeci^ znowu odloz na 
bok i tak w kolko. I dzi?ki temu zadna dyskietka nie b?dzie 
„co trzecia" i po problemie, 

(...) Czy ocena Unreal jest oficjalng oceng calego 
zespotu redakcyjnego CDA? 

Adolf z Poznania 

Teoretycznie tak, bo 10-tki przyznajemy kolektywnie (tj, 
znacz^c^ wi?kszosci4 glosow). Aczkolwiek par? 
markotnych osob twierdzi, ze jednak powinno bye 9/10,,, 

Prezencik 
(...)Wydrukujcie to, a bgdg stawniejszy od kolegi, ktory 
wygrat u Was mousepada z Earth 2140. Z gory dzigki! 

Marcin Romanowicz z Tomaszowa Lub. 

Swi?ta za pasem, wi?c>., nie ma sprawy. Niech to b?dzie 
nasz dodatkowy prezent (wlasciwy masz na CD;)) from 
CDA only for You. Zadowolniony? ;) 

Tata i nudziarz 
Kupujg Was juz od iutego. Uwazam, ze ta gazeta ma 
swietng cenzurg wsrod czytelnikow. (??? - redakeja) 
(...) U mnie w kiasie kazdy chiopak kupuje CDA, oprocz 
nudziarza Mirka. Nawet kilka dziewezyn Was kupuje. 
CDki sg super, a szczegolnie te petne wersje. Mdj tata 
nie iubi komputera, jednak petna wersja Timeshocka 
przyciggngta go do mego PC-ta. Prawie nie daje mi 
gract 

Mateusz (VI kl.) z Krakowa 

Dwa apete: Mirku - popraw si?! Przestart przynudzad I 
kupuj CDAfTato - pusc Mateusza do komputera, to 
lego zabawka! Dla tatusiow sq przeciei kolejte eteWryczne 
1 Playboys! 

Jestesmy asertywnl! 
Chcgc pomingc bezuzyteczne marnowanie wkladu w 
dtugopisie na wstgpie chciatbym przytgczyd sig do 
wszystkfch super la tyw. ktore padty juz pod waszym 
adresem. Jednakze moje mlode oko dostnegto kitka 
(76czy, na ktdre inni nie zwrdcili uwagi (...) neezy, 
kttire iwiadczg 0 waszej inleligencji (?n). Asortywnosd 
(*)t stanowezdid + Maiopogtgd. humor. UmiGjglnym 
NiE potraficie odpowledziec na proSby tub uwagi 
czytelnikdw jednoozeinie nie zniechgcajgc icb do 
kupna Waszej gaiety W pane 2 asertymoticig 
nimztgcLoie kroezy burner, ktOry jest townie 
wysrubowany, jak i subtetny Przy okazji - nie zgadzam 
sig ze stwierdzeniem jakoby brakowaloby go w 
Waszycb odpowiedziach. SianowczoSc t 
Swtatopoglgd, konkretmj mySlg fu 0 Waszym 
stanowisku . w piratdw, podoba mf sig i popleram 
imm kontrowersyjna sprawa (...) to 
zapowledzl hitdw, ktdre nmjg jakoby ukazaC sig na 
Waszych CD. Obawiam sigr Ze to tylko cbwyt 
rekfamowy (...) C6i- obyrn sig myth (...) (W tym 

miejscu podzigkowania za Eastern Front). (...) PS. 
Omal zaj)omnia(bym 0 cenie... Mimo wszystko 11/10. 

Dominik Czapla, Lazy 

Ci?zko przezyltemy zarzuty, jakoby posiadamy 
InteHgencl?, subteinoSc \ wysrubowane (pewnie tym 
^rubokr?lem z widokiem na morze?) poczucie humoru 
etc. To nam zupelnie psuje z trudem wypracowywany 
ymydz, No ale skoro tak twfertfz&z, przez grzeczno^C nie 
zaprzeezymy. Chccmy 1 ez zauwazyb, ze kazda z 
zapowledzl a nych wcze^niej gier w pelnej wersji - ukazafa 
si? na CDkacti. Niech to b?dzie odpowiedz na Twe 
w^tpllwoSci. A przy okaz|i: loezymy wfaSnie rozmowy na 
temat zakupu takich gier, ze kazda z nlch przytml te 
wszystkie (razem kldre zamieSciii^my do tej 
poryl Trzymajcie za nas kcluld!!! JeSli wszystko dobrze 
prtfdzie, lo juz wkrdtce poznade szczegdfy .. i galy Warn 
zbielejit jak 5nreg za oknem! A odno^nie pominietego 
frapmentu listu - Mnamiar Metropolisu jest przeciez np w 
stopce przy grze Reflux, w CDA 81/9B. 
(*)- nie rozumiesz tego sfowa? Zajrzyj do Siownika 
Wyrazdw Obcych aibo encyklopedii. W kazdym razie to 
nie wyzwisko.;) 

Pytania 2 
1. Kiedy bgdg mogf kupic CDA na D\ID? (...) 

W momencie gdy DVD b?dzle w Polsce tak popularne jak 
teraz plyta CD-ROM... Czyli pev nie za 2-3 lata? 

3. Chciatbym kiedys doszukac sig na ptycie CDA 
jakiejs encyklopedii gier, w ktorej bgdg zawarte 
wszystkie kody do najnowszych gier, i tych nie 
najnowszycb tez, sotueje, tipsy, moze i jakies 
przykfadowe demka? 

. Tego typu programy (tips-machine) pojawiaja si? od 
, czasu do czasu w Bonusie na CD. Ponadto trwaja prace 
j nad CD-Actionowska wersja czegoS takiego. W planach 
J jest tez speejainy CD, na ktorym b?da tylko i wytaeznie 

polskie solueje, tipsy, tips-machiny, trainery, patche, 
ciosy do nawalanek itp. itd. 

4. Dlaczego to czasopismo liezy tylko 125 strony - 
przeciez mogtoby tiezye ze 165? 

Pewnie, ze mogloby liczyd nawet 2999 i 1/3 str. - tylko 
pytanie: ile wtedy b?dzie kosztowac? I ilu z Was b?dzie na 
nie stac? Ponadto „124 strony" to nie jest TYLKO. Czy 
znasz duzo polskich pism 0 podobnej tematyce, ktore 
maja wi?cej stron? Jestesmy przeciez sporo powyzej 
sredniej krajowej... Zreszta stale przybywa nam stron, 
wi?c kto wie - moze jeszcze w XX wieku osiagniemy taka 
obj?tosC? 

5. Zrdbcie konkurs z nagrodg „spotkanie z Mr. Jedi” 

Jack z Kazimierzy Wielkiej 

Naszym zdaniem nagroda w konkursie powinna bye 
atrakeja. a nie kara dla zwyci?zcy. 

Prenumerata 
Pytanie: czy jest moztiwa prenumerata zagraniezna (do 
Niemiec) i w jakiej cenie? 

Norbert Klekolko, Niimberg 

Jak najbardziej, choc kosztuje 0 100% wi?cej niz 
prenumerata krajowa. 

Malichy i Ople 
(...) WspomniefiScie cos kiedys (to a propos gier w 
petnych wersjach) 0 rodzicacb kupujgcych „matuchy" 
dla swoich dzieci zamiast nowycb samochoddw. No i 
wtasnie, po co mi 10 maluchdw skoro mogf m/ed 
nowego Opla? Po prostu petne wersje dmmjcm 
rzadziej aie za to nowsze. A w migdzyezasie dmajcie 
wigeej dem. PS. Kiedy bgdzie recenzja Reah? 

Paw Wroclaw 

To nasze pordwnanie mislo taki sens; * jak cl daja 
malucha za friko* to nie naizekaj, te chctaJbye Dpla\ 
Zreszia teraz dajemy Ople (moze nie?!) - ludzie 5?da 
zaraz zadafi Mercedesdw... ?) A propos - po co Ci 5 
nowych Qpli? ;)). Serb: pbki co dajemy co mieslac dobre 
j w miar? Swieze gierkL chod byd rnoze od czasu do 
czasu zrobimy krdtlcq (1-mlesi§cznq) przerw§ po to, by 
zamiesciC dema na obu CD. BTW: recenzja Reah byia juz 
fadnych par? miesi?cy temu (CDA 6/98)... Sklerozka - czy 
tez moze kupujesz CDA od czasu do czasu? W obu 
wypadkach - wyrazy wspolczucia;). 

Girl’s Kornerek 
Czesc ludziska, Jestescie genialni (...) [Wiemy, wiemy 
;) - red.] A teraz kilka prdsb i pytah: 
1. ZamieSccie soluejg do Jacka Orlando i nie 
odsytajcie mnie do Action Plusa. 



Szkoda nam miejsca na dublowanie tych samych tekstow 
w kilku pismach. Ale moze zamiescimy jq na CD, skoro 
Wam tak na niej zalezy? 

2. Zamiesccie demko tej wspaniatej gry (...) Unreal. 

Gdy tylko takowe si? pojawi - i o ile w ogole si? pojawi... 
To juz nie zalezy od nas. 

5. Powigkszcie dziat Bonus na CD. 

Bonus 1 czy Bonus 2? Zresztq - postaramy si?. 

6. Dajcie na CD zdjgcie Mr Jedi. Plis. Chcg miec jego 
mordkg na pulpicie. KoniecznieU! 

Wnioskujemy, ze jestes milosniczkq horrorow i 
wyjqtkowo paskudnych zombies? 

7. Mozna do Was pisac na dyskietkach, czy kartkach? 

Wedle woliP Kartki sq por?czniejsze, ale z kolei dyskietki 
eliminujq jakze fascynujqcy proces wklepywania tekstu do 
komputera,., Zresztq na dyskietkach trudno si? pisze, 
dtugopis si? slizga ;). 

PS. Mr Jedi - czy to prawda, ze to Ty odpowiadasz na 
listy w gazetach PC Shareware i Kawaii? A tak w ogole 
to kto czyta ten list? 

Kaska z Biategostoku 

[Mr Jedi]: A co, nie widac tego po wyrafinowanych 
dowcipach i blyskotliwej gl?bi mych wynurzen? 
[Smuggler]: Jedi po prostu zmonopolizowal t? „dzialk?" 
naszej redakcyjfiej roboty, tylko w CDA ja jeszcze 
stawiam boh'aterski opor. A kto czyta ten list? Jak zawsze 
- Mac AbrafMy umiemy tylko pisac... 

teee, bez instrukcji... 
(...) Zaniepokaja mnie u Was jeden powazny fakt (...). 
Po co do cholery dajecie gry typu Eastern Front, skoro 

^nie dajecie do nich wystarczajgcego opisu. (...) 
iffPiszecie bezczelnie Jnstrukcja tradycyjnie na CD”. 

(...) Instrukcja jest po angielsku (...) nie znam tego 
r jgzyka. (...) 

Wierny Gracz 

Co Ci mozemy odpowiedziec? W miar? mozliwosci 
staramy si? dawac jakies polskie namiastki instrukcji, ale 
nie zawsze si? to nam udaje, choc robimy co mozemy. 
Natomiast nie mozesz miec do nas pretensji o to, ze nie 
znasz anglika. Uzytkownik komputera tak czy siak 
powinien go znac, chocby po lebkach, i radzimy, abys 
zaczql si? go uczyc - to piekielnie oplacalna zyciowa 
inwestycja, (A w ogole to czemu nie wyglqdamy jak 
Antonio Banderas?! Mamy o to do Ciebie wielkie 
pretensje ;)).) Zresztq Eastern Front adresowany jest do 
ludzi lubiqcych strategie, a to taki zdolny narod, ze ta gra 
to dla nich bulka z maslem, chocby bez polskiej, a nawet 
angielskiej,;) instrukcji. Nie rozumiemy tez pretensji o 
stwierdzenie, iz instrukcja (angielska) jest na CD. Przeciez 
nie ktamiemy;.. 

Kolejne qqryq! 
(...)3. Cos ci powiem. Z ostatniego tistu [poswi?conego 
piractwu - red.] wnioskujg, ze bytoby 100.001 
aresztowanych, jako ze m6j starszy brat jest gling i 
pochwala to, co robig [tj. kupowanie u piratow - red.]. 

No coz, skoro polska policja popiera (choc nieformalnie) 
dokonywanie przest?pstw - pora umierac,.. albo zmienic 
kraj zamieszkania na normalniejszy.:-((( 

5. W pismie XXX opisano Unreal jako swietng 
gralicznie, ale kiepskg grywalnie szrnirg, u Was 
wzniesiono jg pod niebiosa. (...) Co kraj, to obyczaj? 

Co recenzent, to inny gust. Stqd obaj recenzenci majq tu 
racj? ;). (Co ty chrzanisz? Obaj nie mogq mied tu 
jednoczeSnie racji! - Mr Jedi.) [Hmmm... i Ty masz tu 
racj? ;)))) - Smuggler], 

6. Z dziewczyn lubigcych komputery znam tylko mojg 
siostrg (Fatality). 

QQHYQ 

To i tak jested szcz?dliwcem. Aha, my tez lubimy 
komputery - najlepiej z maselkiem i odrobinq keczupu. 
Pychotka! \ 

Peine wersje - won! 
(...) Zrezygnujcie wreszcie z tych pelnych wersji. 
Szkoda miejsca i pienigdzy! Zamieszczajgc takie 
komercjalne wersje tylko zrazacie ludzi do oryginaldw. 
Lepiej wydac cos raz w roku, a naprawdg EXTRA! (...) 
Wigcej sceny na CD! (...). 

Wit 

Prawd? powiedziawszy mow? nam odj?lo z wrazenia. Czy 
moglbys uscislic czym rozni si? wersja komercjalna od 
komercyjnej i czemu nasze peine wersje gier zrazajq 
nabywcow? Ponadto wydajqc jeden tytul w roku (chocby 
to by] Quake 467,75) zawsze trafimy na iles tam tysi?cy 
ludzi, ktorzy nie cierpiq gier z danego gatunku i b?dq 
narzekac „nie dose, ze raz w roku, to taki kit dajecie!\M 
Natomiast wydajqc z 10 gier na calym CD przez rok 
sprawiamy, ze ogromna wi?kszosc znajdzie wsrod nich 
cos dla siebie. Ps. Twoje grafki sq w porzqdku, modki... 
no, tu musisz troszk? jeszcze poewiezye ;). A jesli idzie o 
wi?cej sceny na CD - w PC Shareware od listopada tego 
roku pojawia si? zachodni stuff scenowy (i to produkcje, 
ktorych nie znajdziecie na naszyeh kompaktach)! 

Ciekawy 
(...) Ciekawi mnie jedna sprawa: ile ty masz lat, 
Smuggler, co? 

Ciekawy z Warszawy 

Nie wiem, umiem liezye tylko do 124. < 

Same baby! 
(...) Sierpieh i baba na pudetku, wrzesieh - i baba na 
pudelku... [w pazdzierniku tez baba na okladce CD, jakby 
ktos pytal, a w listopadzie baba i facet;) - red.] Co to 
jest? Playboy? Zamiast dac Larg w seksownym 
ubranku... (...) 

Taki jeden ze Stalowej Woli 

Hm - naszym. m?skim, zdaniem lepiej dac screeny 
seksownych „bab" niz seksownych facetow, czyz nie? W 
zwiqzku z czym Lara na pewno si? pojawi - gdy tylko 
b?dzie demko Tomb Raidera 3 (od razu informujemy, ze 
nie wierny KIEDY b?dzie i czy w ogole b?dzie..r ale jest to 
mocno prawdopodobne, ze b?dzie i to wkrotce). A propos 
- w TR 3 Lara b?dzie miala nieco pomniejszone swogj 
swoje... te, no, atuty (dwa) ;). Jak to mowiq - Lara to 
bardzo wyksztalcona kobieta.,, szczegolnie z przodu.;) 
Teraz odrobink? „zglupieje". Ale i tak jest sexy, szkoda 
slow. 

Czesc chtopaki i dziewezyny! 
1. Kto z was ma zong (opcjonalnie dzieci)? A akwarium 
(z rybami lub bez)? 

Hm, prawd? powiedziawszy wsrod ekipy redakcyjnej zony 
itp. dorobili si? jeno Naczelny i Smugler (to w koncu 
luksus, ktory sporo kosztuje), ale juz w skladzie 
kompirterowym i ksi?gowo5ci ilosc kawalerow i panien 
jest raezej sladowa. Ponadto Mr Jedi posiada ryby, ale 
bez akwarium (w?dzone). Aha - czyzby pytanie o 
akwarium bylo aluzjq do pewnego doweipu? ;) 

2. Czy mogg wpasc do waszej redakcji / kupic sobie 
numer archiwalny? (...) 

Why not? 

3. Dajcie do kgeiku „Na luzie” stowne potyezki Mr. 
Jediego i Smugglera!!! Gdy je czytam w Action - 
Redaction, to... szkoda gadac, cos wspanialego!!! 

Sorry, ale wi?kszosc z nich nie nadaje si? do druku, 
nawet po wielokrotnym ocenzurowaniu.;) 

4. Nie skracajcie w ogole tego HstuU! To sprawa 
honorowa!!! 

Michat (MBOSS) Kostuch, Wroclaw 

Kurd?, trzeba to bylo napisab na poczqtku listu >(. A w 
ogole - co to jest honor? 

r Masochista? 
(...) Wkur... mnie Wasze odpowiedzi w Action 
Redaction. Action Redaction powinno bye wigksze. 

Max Damage 

Czyli jak rozumiemy, lubisz gdy ktos Ci? wku...rza? Nie 
ma sprawy, my z kolei lubimy to robic. ;) 

Niesubtelna krytyka 

List „Subtelna krytyka” zainspirowat pewnego 
osobnika z Krakow a ktory nadeslal nam stek 
przeklenstw i zwrotow na poziomie szamba (list 
wprawdzie podpisany byI dwoma nazwiskami - ale 
ewidentnie byt to ten sam charakter pisma). Catosc 
mozna streScid jako Jestescie, wy #$%@, do du...” 
(przy czym bylo to wyrazone duzo bardziej dosadnie, w 
sposob ktory zapewne zachwycitby panow natogowo 
spoiywajgcych tzw. „dyktg”, Borygo czy inny spirytus 
metylowo - salicylowy). Czemu o tym piszemy? 
Chtopak bardzo sig staral nas wkurzyt, wige niech 
wie, ze list dotart i zostat przeczytany (choc wywotat 

jedynie niesmak i politowame dla autora). „Krytyk” 
zazyezyt sobie nawet, ze Jezeli tego nie opublikujecie 
to jestescie kut*** garbate”. Powiemy tak - wolimy 
bye tymi *** Qarbatymi (nawet obustronnie) niz 
zasmrodzic CDA kloacznym odorem Twoich epitetow. A 
jako pointa - cytat z listu pewnego polskiego poety do 
krytyka: „Siedzg w toalecie i mam pana list przed 
sobg. Ale zaraz bgdg mial go pod sobg”. Uspokajamy 
jednak: nie wykorzystalismy Twego listu nawet w ten 
sposob, obawiajgc sig, ze nabawimy sig groznych 
chorob. I jeszcze jedno: „rzygac” pisze sig przez „rz” 
a nie „z”, drogi krytyku. Nadmienimy jeszcze tylko, ze 
nie mamy NIC przeciwko krytyce, wszelako pod 
warunkiem, ze „krytyka” jest czyms wigeej niz 
kilkudziesigeioma wyrazami zwykle pomijanymi w 
slownikach... Takie listy bgdg czytane, ale na pewno 
nie zostang wydrukowane - a nawet (poza tym jednym 
przypadkiem) nie wspomnimy o nich na tamach CDA. 
Normalnych czytelnikow CDA przepraszamy za ten 
przykry zgrzyt w swigteeznej edycji naszego kgeika.;( 

Peine wersje 
(...) Chciatbym abyscie zrobili jakgs listg pelnych 
wersji gier, ktore made zamiar zamiescic w CDA. 
Dlaczego? Bo nie wiem czy dacie grg, ktorg mam lub 
mam zamiar sobie kupic. Moze zepsujecie 
niespodziankg innym czytelnikom ale i tak wyjdzie to 
Wam na korzysc (...) 

Tomasz Lab?dzki 

Jest to trudne z dwoch przyezyn, Po pierwsze - takie 
„wylozenie kart" jest troch? (z naszego punktu widzenia) 
nierozsqdne, poniewaz odstaniamy nasze plany przed 
konkurenejq, A tu obowiqzujq „wilcze prawa" i choc 
ucieszyloby to czytelnikow, to... no sam rozumiesz. 
Tajemnica sluzbowa ;). Po drugie cafy czas toezymy 
rozmowy na temat zakupu rozmaitych gier, wi?c taka lista 
szybko by si? zdezaktualizowala, no i slalibyscie listy 
„czemu jeszcze nie daliscie gry X, skoro juz jq macie” itp. 
Mowi si? trudno - musicie pozostac w niepewnosci. 
Jedyne co mozemy zdradzic, to tylko jakq gr? 
wypuszczamy za miesiqc... i to, ze b?dzie jeszcze duzo 
fajnych gierek;). 

I jeszcze raz... 
(...) Zauwazytem, ze wszystkie gry z kolekcji CDA sg 
firmy Empire Interactive. Domyslam sig, ze (...) skoro 
wykupiliscie prawa do zamieszczania ich wigkszej 
liezby, to na pewno dostaliscie je po nizszej cenie. 
Wigc nie weiskajeie ludziom kitu, ze dostali jakies 
superdrogie giery. (...) 

Maciej Malara, Jelenia Gora 

Troszk? tu namieszates, wi?c wyjasniamy po kolei. 
Pierwsze giery rzeczywiscie pochodzily z Empire 
Interactive, choc teraz przerzucilismy si? juz na 
Infogrames a lada moment uderzymy z innej rury ;). Po 
drugie rzeczywiscie, kupujqc kilka gier hurtem, 
uzyskaliSmy pewne obnizki - w hurcie zawsze jest taniej 
;). Tyle tylko, ze i tak kwota, za jakq nabyli^my kazdq z 
tych gier z osobna wystarezyfaby aby 4-osobowa rodzina 
mogla pozyc sobie przez rok (w Polsce) na poziomie 
wyzszym od przeci?tnego... Mowiqc krotko: tak czy siak 
sq drogie jak jasna cholera! Ponadto ostatnio 
prezentowane przez nas giery kosztujq w sklepach w 
granicach 60-100 zl. My nie piszemy, ze dajemy Wam 
superdrogie giery - piszemy, ze kupujqc CDA macie za 
darmo catkiem 6wieze jeszcze tytuly, za ktore inaezej 
musielibyscie wybulic doSC sporo kasy w sklepie. Czy 
kfamiemy? Czy te oezy mogq klamac?!;) 

Skqd taka xywa? 
(...) Czy xywka Smuggler pochodzi od nazwy alkoholu 
o takiej samej nazwie? (...) 

Simon, Wroclaw 

No masz, zdemaskowaleS mnie. Faktycznie whisky Old 
Smuggler to cos, co rzeczywiscie bardzo ceni?. 
Naturalnie jest to whisky bezalkoholowa.;) Zresztq malo 
brakowalo, a nazywalbym si? Johnie Walker albo Jim 
Beam...;), 

Mysl miesiqca? 
(...) Oto moja propozyeja: „nie ma gtupich pytah, sg 
tylko gtupie odpowiedzi”. 

???z?,?7 

Doooprawdy? W takim razie: „czy jesli stan? na torach 
i chwyc? r?kami przewody pod napi?ciem, to pojad? jak 
tramwaj?,,;)))). I co Ty na to? ;) 

Szviqteczny duet: 
Santa Smuggler & Mr Mikotajedi, 

czyli dwa renifery w zaprz?gu pewnego grubasa z siwq 
brodq 
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Nasz kolejny prezent 
pod cholnke to 

weenie 9zf32 or 
za egzemplarz. 
Mu uMju jjju jmi/IDm M 

Mitt jJuWjJuJJJ 
Jezeli teraz zamowisz prenumerate, to: 

Nowy Rok z CD-Action - 12 petnych wersji gtosnych gier za 
111zl84gr!H 

Jak zamawiamy prenumerate? 

2 Prenumerata zagraniezna kosztuje 100% drozej 

Jak kupic Numery Archiwalne? 

UWAGA Nie mamy juz numerow: 1 2/96: 7-8 9 10 1 2/97 oraz 1 2/98!!! 

Reklamacje: 

Nle czekaj, at podroteje Prenumerata! 
Zamdw la terazl 



qjsMch gier na PC 

grafikow 3D 

pracujqcych w Character Studio 

mozliwosc pracy 

fc 
w teamie tworzacym jerinq w 

Hfnajbardziej zaawansowanych 

jr ^ ' jutp://www.silvershark.com.pl/slayoferta 

: e-mail: gatherin@miramex.com.pl 

K JlL, takze: 

(602)876557- Dawid Kliszewski 

675026- Sebastian Dragun 
Kiwi Software sx. 

53-602 Wroclaw, ul. I^czowa 25 

tef (601)715118P fax [77)3412083 

e-mail: gatherin@niifamex.com.pJ 
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Aby uzyskac dodalkowe Inlormacje zadzwoi 
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